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Pełnomocnictwo do przeprowadzenia procesu 
zmiany sprzedawcy   

 

1. Dane mocodawcy 
 

□ Konsument  

imię i nazwisko/nazwa PESEL1 
 

adres zameldowania 
 

e-mail2 

numer telefonu2 

 
□ Nie konsument  

imię i nazwisko lub pełna nazwa PESEL3 
 

NIP 
 

adres siedziby 
 

e-mail 

REGON  numer telefonu 

nazwa i numer w rejestrze przedsiębiorców  
 
reprezentowany przez 
imię i nazwisko 
 

funkcja 
 

imię i nazwisko 
 

funkcja 
 

 
2. Dane pełnomocnika 
 
 
 

niniejszym udziela pełnomocnictwa spółce: 

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ul. Dorczyka 1, (62-080 Tarnowo Podgórne) wpisanej 
do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydz. Gosp. KRS pod nr 0000490202,  
NIP 669-050-27-73, kapitał zakładowy 158.167.550,00 złotych (dalej, "Pełnomocnik”) 

  

 
do reprezentowania Mocodawcy oraz do dokonywania wszelkich czynności związanych z zakupem i dostawą Paliwa Gazowego 
w imieniu i na rzecz Mocodawcy, w szczególności do: 
 
1. Zgłoszenia odpowiedniemu Operatorowi do realizacji Kompleksowej Umowy Sprzedaży Paliwa Gazowego zawartej z G.EN. 
Gaz Energia Sp. z o.o.; 
2. Wypowiedzenia dotychczasowej umowy kompleksowej bądź umów sprzedaży i/lub przesyłu/dystrybucji Paliwa Gazowego 
dotychczasowemu sprzedawcy i Operatorowi; 
3. Reprezentowania Mocodawcy przed Operatorem we wszelkich sprawach dotyczących zmiany Sprzedawcy Paliwa Gazowego; 
4. Składania powiadomień do właściwego Operatora dotyczących zmiany sprzedawcy; 
5. Pozyskania informacji dotyczącej okresu obowiązywania dotychczasowej umowy pomiędzy Mocodawcą a dotychczasowym 
sprzedawcą oraz warunków jej wypowiedzenia; 
6. Dokonywania modyfikacji lub cofnięcia oświadczeń uprzednio złożonych przez G.EN. Gaz Energia Sp. z o.o. lub Mocodawcę 
 w zakresie określonym niniejszym pełnomocnictwem. 
 

 

  

 

 

 

   (data i czytelny podpis mocodawcy)  

                        
                                                                                                                                      Pobierz aplikację 

 Google Play    App Store 
 

 
 

 
1 W przypadku osób fizycznych. 
2 Pola nieobowiązkowe. 
3 W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych. 

! 
Szanowny Kliencie, masz pytanie? 
Udzielimy odpowiedzi:  
• Infolinia 801 429 429* / +48 61 896 65 29 (z tel. kom. i z zagranicznych).  

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.  
• eBOK: ebok.gen.com.pl 
• aplikacja mobilna G.EN. 
• elektroniczna poczta e-mail: cok@gen.com.pl 

 
* Opłata zgodnie z cennikiem operatora. 
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