
 

 

Sleva pro ZTP a ZTP/P 

 

PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ SLEVY PRO DRŽITELE PRŮKAZU ZTP NEBO ZTP/P 

 
1. Poskytovatel 

Poskytovatel slevy „Akce pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P je společnost ELIMON a.s. se sídlem 

v Praze 1 - Nové Město, Jungmannova 31/23, PSČ 110 00, IČ: 27163962, zapsán v obchodním 

rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, číslo vložky 9423 (dále jen „Poskytovatel“), 

připravil pro své zákazníky slevu na odebranou elektřinu nebo na odebraný zemní plyn pro držitele 

průkazu ZTP nebo ZTP/P. 

 

2. Účastníci 

Slevu může získat držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo osoba blízká, která žije ve společné 

domácnosti s držitelem průkazu a má s ním shodné trvalé bydliště (např. rodiče nezletilých dětí – 

držitelů průkazu ZTP/P, nebo osoby, které poskytují pomoc držiteli průkazu ZTP/P – např. seniorovi). 

 

3. Podmínky slevy 

Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P specifikováni v čl. 3 mohou u Poskytovatele uplatňovat slevu 

za odebranou elektřinu nebo slevu za odebraný plyn ve výši 10 Kč/MWh (bez DPH) dle aktuálního 

ceníku produktové řady Svěží STANDARD nebo k již dříve sjednanému ceníku. 

 

Držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P, anebo osoba blízká, žijící ve společné domácnosti s držitelem 

průkazu ZTP nebo ZTP/P a mající s ním shodné trvalé bydliště předloží pro poskytnutí slevy občanský 

průkaz a kopii průkazu ZTP nebo ZTP/P. 

 

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu je uzavřena na jméno žadatele nebo 

osobu blízkou žijící s ním ve společné domácnosti. 

 

V případě pominutí důvodů přiznání výhod ZTP nebo ZTP/P nebo změny trvalého bydliště je Účastník 

povinen neprodleně nahlásit tyto skutečnosti Poskytovateli. 

 

4. Platnost a účinnost 

Tyto podmínky poskytnutí slevy pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P vstupují v platnost 22.12.2017, 

jsou účinné od 01.01.2022 a platí do 31.12.2022. 

 

5. Další ustanovení 

Poskytovatel si vyhrazuje právo akci zkrátit, přerušit, obnovit nebo zrušit či změnit její podmínky 

s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.elimon.cz. 

 

Žádostí o tuto akci vyjadřuje Účastník svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pouze pro potřeby 

Poskytovatele a to za účelem poskytnutí slevy z ceny elektřiny nebo z ceny zemního plynu, a že osobní 

údaje budou poskytovány dalším zpracovatelům dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 

údajů ze strany žadatele a držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P. V případě, že žadatel nebo držitel průkazu 

ZTP nebo ZTP/p svůj souhlas se zpracováním těchto osobních údajů dodatečně odvolá, smluvní vztah 

o poskytování slevy je tím ukončen. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu 

a dobu vymáhání případně vzniklých pohledávek a archivovány po dobu zákonných archivačních lhůt. 

Žadatel i držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu 

osobních údajů a další práva uvedená v §12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 


