Plná moc
Já, níže podepsaný/á
Jméno a příjmení:
Nar. / Rodné číslo:
Bytem:

jako „zmocnitel“ na straně jedné,
uděluji tímto na základě smluvního ujednání o zastoupení plnou moc:
Jméno a příjmení:
Nar. / Rodné číslo:
Bytem:

jako „zmocněnci“ na straně druhé,
aby mě zastupoval/a v jednání se společností DIGI CZ, s.r.o., IČ: 046 68 529, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město (dále jen
„DCZ“) ohledně smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikaci (dále jen „smlouva“):
☐ ve věci veškerého jednání spojeného s uzavřením smlouvy s DCZ a s tím spojených Smluvních dokumentů a k převzetí Technického zařízení;
☐ ve věci jednání spojeného s uzavřením dodatku ke smlouvě č. ___________________________ ze dne _______________________________

(zejm. přechod na vyšší balíček služeb nebo tarif apod.), k podpisu dodatku a s tím spojených Smluvních dokumentů a k převzetí Technického
zařízení;
☐ ve věci jednání spojeného s převodem práv plynoucích z uzavřené smlouvy č. _______________________ ze dne ______________________ ,

zejména k uzavření dohody o postoupení smlouvy;
☐ jiné: _________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(zvolte jednu z výše uvedených možností, případně definujte obsah zmocnění v položce „jiné“)
Tato plná moc se uděluje na dobu:

☐ neurčitou

☐ určitou, od _______________________ do ______________________

Zmocněnec svým podpisem vyjadřuje souhlas a plnou moc přijímá. Zmocněnec je povinen jednat vždy osobně.
V _______________________ dne _______________________

Podpis zmocnitele 1) ______________________________

V ______________________ dne _____________________

Podpis zmocněnce 1) ______________________________

1) Plná moc musí být vlastnoručně podepsána a předána DCZ, a to poštou, osobně, nebo prostřednictvím poskytovatele doručovacích služeb spolu s ostatními
Smluvními dokumenty, a to nejpozději při učinění předmětného jednání. DCZ si vyhrazuje právo požadovat plnou moc s úředně ověřeným podpisem.
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