SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRODUKTOVÉ ŘADY SVĚŽÍ ENERGIE 13
1. Dodavatel
Dodavatel „produktové řady Svěží energie 13“ (dále též „Produkt“) 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 též „Dodavatel“).
2. Účastníci
Nová produktová řada Svěží energie 13 je určena pro zákazníky společnosti ELIMON a.s., kteří mohou
být z kategorie domácnosti nebo podnikatelé. Produkt je tedy určen nejen pro fyzické osoby domácnosti, ale i právnické osoby – podnikatele ve smyslu § 2 odst. 2 Obchodního zákoníku a dále
ostatní právnické osoby ve smyslu § 18 Občanského zákoníku.
3. Podmínky Produktu
Produktová řada Svěží energie 13 nabízí silovou elektřinu se zvýhodněnou cenou měsíčního paušálního
poplatku oproti produktové řadě Standard.
Produkt je možno sjednat pouze pro ty smluvní vztahy, kde u Smlouvy o sdružených službách dodávky
a odběru plynu (DOM, MO) a u Smlouvy sdružených službách dodávky elektřiny bude smluvní stranou
na straně zákazníka totožná osoba nebo bude sjednána dodávka elektřiny a plynu do odběrných míst
stejné adresy, a to po dobu souběžného trvání obou závazkových vztahů na dodávku elektřiny a plynu.
Tedy ke každé Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu pro jedno odběrné místo lze sjednat
pouze jednu dodávku elektřiny do odběrného místa s produktovou řadou Svěží energie 13.
Produktová řada Svěží energie 13 se sjednává na dobu neurčitou, v případě trvání smluvních vztahů u
obou komodit, a řídí se vždy aktuálně platným ceníkem pro tuto produktovou řadu Svěží energie 13.
Ukončením smluvního vztahu založeného Smlouvou o sdružených službách dodávky a odběru plynu
(DOM, MO) se další dodávka elektřiny ode dne zániku závazkového vztahu založeného Smlouvou o
sdružených službách dodávky plynu uskutečňuje za cenu stanovenou pro Produktovou řadu Standard.
4. Platnost a účinnost
Tyto podmínky uplatnění produktové řady Svěží energie 13 vstupují v platnost a účinnost dnem
1.4.2013 a platí do 31.12.2013. Zákazníci, kteří v tomto období tento Produkt zvolí, budou za odběr
elektřiny a plynu hradit zvýhodněný tarif dle aktuálně platného ceníku produktové řady Svěží energie
13 po celou dobu trvání smluvních vztahů u obou komodit.
5. Další ustanovení
Dodavatel si vyhrazuje právo akci zkrátit, přerušit, obnovit nebo zrušit či změnit její podmínky
s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.elimon.cz. ELIMON a.s. si vyhrazuje právo na
zrušení akce bez náhrady. Případné změny v podmínkách pro sjednání produktové řady Svěží energie
13 nebo její zrušení nebudou mít vliv na závazkové vztahy již vzniklých přede dnem zveřejnění změn
podmínek produktové řady Svěží energie 13 nebo jejího zrušení.
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