Vážený kliente,
eCENTRE, a.s. sdružuje koncové odběratele, získává nízké aukční ceny a hájí zájmy spotřebitelů. Zcela
ZDARMA tak šetříte čas, získáváte výhodné ceny a podmínky vysoutěžené v e-aukci a přenášíte
odpovědnost za bezpečnou změnu dodavatele na aukční síň eCENTRE.
Podpisem pověření k zastupování eCENTRE, a.s. přijímá a přebírá odpovědnost za níže uvedené Garance, stvrzením
podpisem statutárního ředitele eCENTRE, a.s., coby osoby oprávněné jednat za společnost, eCENTRE, a.s. Pověření
k zastupování společně s tímto prohlášením eCENTRE, a.s. nahrazuje klasickou smlouvu. Všechna ostatní práva a
povinnosti jsou upravena právním řádem České republiky, zejména Energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. a Občanským
zákoníkem č. 89/2012 Sb., kdy tyto zákony pamatují především na Vás, zákazníky a spotřebitele, tedy slabší strany ve
vztahu k dodavatelům energií. eCENTRE, a.s. se o klienta v plném rozsahu postará a převezme veškeré záruky spojené
se změnou dodavatele energií.

Garance bezproblémového zajištění dodávek
Energetický zákon č. 458/2000 Sb. chrání všechny odběratele energií, aby nebyly ohroženy dodávky energií odběratelům.
Řádným postupem při změně dodavatele nikdy nemůže dojít k odpojení Vašeho odběrného místa, zastavení dodávek
energií apod. eCENTRE, a.s. Vám garantuje bezpečnou a zákonnou změnu dodavatele energií.

Garance výhodnosti
eCENTRE, a.s. pro Vás zajistí předem výpočet úspory (tzv. cenové porovnání), ověří výhodnost cen s ohledem na dobu
trvání smlouvy, tj. s ohledem na predikovaný růst nebo naopak pokles cen na energetickém trhu, a dále zajistí kontrolu
všeobecných obchodních podmínek u zajištěného dodavatele, a garanci vybraných podmínek pro ochranu spotřebitele (jako
např. žádné skryté poplatky, aj.). Na základě Pověření k zastupování zastupuje eCENTRE, a.s. klienta také při komunikaci
s dodavateli při ukončování původního smluvního vztahu, a pomáhá tak řešit složitosti při zjišťování termínu možného
zahájení dodávek a vypovídání smluv původnímu dodavateli. eCENTRE, a.s. tak zajišťuje mimořádný klientský servis
a výhodné ceny zohledňující aktuální stav na trhu, očekávaný vývoj trhu i výhodnost obchodních podmínek
nabízených ze strany dodavatelů.

Garance administrativně právního servisu
Využitím Pověření k zastupování šetříte čas a svěřujete své povinnosti a odpovědnost do rukou eCENTRE, a.s.
Pověření k zastupování plní roli plné moci a je poskytováno v souladu s právním řádem České republiky a kdykoli Vás
opravňuje bez uvedení důvodu Pověření k zastupování odvolat a ukončit tak zastupování do budoucna bez vzniku
jakýchkoliv sankcí ze strany eCENTRE, a.s. Právní servis je pro Vás zajišťován zkušenými právníky, advokáty.

Tuto službu pro Vás můžeme zajistit, pokud je Vaše stávající smlouva vypověditelná do 12 měsíců od možného podpisu
smlouvy s novým dodavatelem a jsou-li v období platnosti cen v cenovém porovnání zajištěna všechna data nutná pro řádné
a včasné uzavření smlouvy s dodavatelem vzešlým z e-aukce.
Za veškeré sankce, škody a jiná rizika vzniklá při ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem energií odpovídá
eCENTRE, a.s.
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