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PSČ

ulice č. orientační č. popisné

obec, městská část

Příjmení, jméno, titul/obchodní firma 

Datum narození/IČ 

Trvalé  bydliště/sídlo

(dále jen zmocnitel) 
  
tímto zplnomocnuji

PSČ

ulice č. orientační č. popisné

obec, městská část

Příjmení, jméno, titul/obchodní firma 

Datum narození/IČ 

Trvalé  bydliště/sídlo

(dále jen zmocněnec)  
  
aby mě zastupoval(a) při jednání s Pražskou plynárenskou, a. s., a činil(a) všechny právní úkony týkající se dodávky zemního 
plynu pro odběrné místo na níže uvedené adrese zejména uzavřel(a), změnil(a) a ukončil(a) **Smlouvu o sdružených službách 
dodávky zemního plynu nebo **Smlouvu o dodávce a odběru zemního plynu.

PSČ

ulice č. orientační č. popisné

obec, městská část
Adresa odběrného místa

patro č. bytu

PSČ

ulice č. orientační č. popisné

obec, městská část
Adresa odběrného místa *

patro č. bytu

* vyplňuje se pouze v případě, že máte více než jedno odběrné místo  
** nehodící se škrtněte 

Zmocnitel

V dne

………………………………………………………
podpis                          podpis 

……………………………………………………

Zmocněnec před jednáním předloží k nahlédnutí občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. 

Zmocněnec  
Zmocnění přijímám 

Pražská plynárenská, a. s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337 
PP-21-7-002-15 
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