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spoločnosti ZSE Energia, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816  47 Bratislava 1, IČO: 36  677  281, zapísanej v  Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa,  
Vložka č. 3978/B (ďalej len „ZSE Energia“) na priznanie voľných kWh elektriny zdarma pre každého odberateľa elektriny v domácnosti (ďalej len „Odberateľ“), ktorý má so spoločnosťou  
ZSE Energia uzatvorenú Zmluvu o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny v domácnosti alebo Zmluvu o dodávke elektriny pre odberateľa elektriny v domácnosti 
(ďalej len „Zmluva o dodávke elektriny“), a ktorý v období od 01. 11. 2022 do 31. 12. 2022 uzatvorí so spoločnosťou ZSE Energia Zmluvu o dodávke a montáži klimatizácie so 
Službou Bezstarosti alebo Zmluvu o dodávke a montáži klimatizácie (Zmluva o dodávke a montáži klimatizácie so Službou Bezstarosti a Zmluva o dodávke a montáži klimatizácie 
ďalej spolu len „Zmluva“) a zároveň bude klimatizácia nainštalovaná najneskôr do 31. 03. 2023.

Spoločnosť ZSE Energia adresuje touto formou podľa § 850 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Odberateľom (ďalej aj ako „oprávnená osoba“) 
tento verejný prísľub na priznanie voľných kWh elektriny zdarma, a to za nasledovných podmienok:

i. oprávnená osoba v  období od  1. 11. 2022 do  31. 12. 2022 (vrátane) uzatvorí so spoločnosťou ZSE Energia Zmluvu, pričom musí dôjsť k  inštalácii klimatizácie najneskôr 
do 31.03.2023,

ii. oprávnenej osobe môžu byť voľné kWh elektriny zdarma priznané len jeden krát a na jednom odbernom mieste v domácnosti oprávnenej osoby,
iii. oprávnenej osobe budú po splnení podmienok uvedených v tomto verejnom prísľube priznané v rámci Zmluvy o dodávke elektriny voľné kWh elektriny zdarma v objeme  

250 kWh z časti dodávka elektriny, 
iv. voľné kWh elektriny zdarma budú zahrnuté vo vyúčtovacej faktúre za najbližšie zúčtovacie obdobie nasledujúce po 30. 04. 2023, za ktoré sa vykonáva vyúčtovanie odberu 

elektriny v domácnosti oprávnenej osoby,
v. v prípade nevyčerpania priznaného celkového objemu voľných kWh elektriny zdarma v najbližšom zúčtovacom období bude tento nevyčerpaný objem prenesený do ďalšieho 

nasledujúceho zúčtovacieho obdobia až dovtedy, pokiaľ sa celkový priznaný objem voľných kWh elektriny zdarma nevyčerpá,
vi. v prípade zániku Zmluvy o dodávke elektriny z akéhokoľvek dôvodu, nárok na priznané a nevyčerpané voľné kWh zaniká, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu,
vii. nárok na voľné kWh elektriny zdarma priznané na základe tohto verejného prísľubu sa dajú kumulovať s inými zľavami, príp. plneniami, ktoré spoločnosť ZSE Energia môže 

poskytnúť po zverejnení tohto verejného prísľubu, ak takúto kumuláciu neskorší verejný prísľub alebo podmienky priznania plnenia explicitne nevylučujú.

Tento verejný prísľub je účinný voči vopred neobmedzenému počtu oprávnených osôb a nárok na poskytnutie plnenia, resp. priznania voľných kWh elektriny zdarma za podmienok 
v ňom uvedených, má každá oprávnená osoba, ktorá ich spĺňa. Priznania voľných kWh elektriny zdarma na základe tohto verejného prísľubu sa môžu domáhať iba tie oprávnené 
osoby, ktoré v období od 1. 11. 2022 do 31. 12. 2022 uzatvoria so spoločnosťou ZSE Energia Zmluvu a zároveň budú kumulatívne splnené všetky podmienky uvedené vyššie v tomto 
verejnom prísľube. 

Spoločnosť ZSE Energia si vyhradzuje právo kedykoľvek odvolať alebo zmeniť tento verejný prísľub. Zmenou alebo odvolaním tohto verejného prísľubu nebudú dotknuté nároky 
vyplývajúce z tohto verejného prísľubu, ktoré vznikli počas jeho platnosti.

V Bratislave, dňa 31. 10. 2022

Mgr. Juraj Krajcár
predseda predstavenstva a riaditeľ obchodu ZSE Energia, a.s.
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