SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY ELEKTROMOBILITA
podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:
obchodní firma / jméno, příjmení, titul:
sídlo společnosti / adresa trvalého pobytu:
firma zastoupena:
IČ / datum narození:
DIČ:
Plátce DPH:
Bankovní spojení:
(dále jen „Zákazník“)
a
ČEZ, a. s.
se sídlem:
zastoupena:

Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53
Ing. Tomášem Chmelíkem, Ph.D., manažerem útvaru čisté technologie, a
Ing. Veronikou Němcovou, projektovou manažerkou
IČ:
45274649
DIČ:
CZ45274649
Bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., č. účtu: 71504011/0100
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1581
(dále jen „Poskytovatel“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o poskytnutí služby Elektromobilita (dále jen „Smlouva“):
Preambule
Poskytovatel v rámci projektu Elektromobilita provozuje síť dobíjecích stanic (dále jen „DS“) pro dobíjení elektrických vozidel a poskytuje službu
Elektromobilita v rozsahu tak, jak je uvedena v této Smlouvě. Aktualizované seznamy veřejných DS zapojených do sítě DS (dále jen „Infrastrukturní
síť“) jsou k dispozici na webových stránkách Poskytovatele www.futurego.cz.
1.

Předmět Smlouvy

1.1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Zákazníkovi službu Elektromobilita, která sestává z:
1.1.1. Poskytnutí možnosti Zákazníkovi dobíjet v jednotlivých DS Infrastrukturní sítě za podmínek stanovených touto Smlouvou za účelem
dobíjení elektrických vozidel prostřednictvím RFID čipu (dále jen „RFID“);
1.1.2. poskytnutí RFID na žádost zákazníka v počtu 1ks;
1.1.3. přístupu na webové stránky, k aplikaci FUTUR/E/GO (dále jen „aplikace“) a k zákaznickému portálu FUTUR/E/GO (dále jen „portál“)
Poskytovatele, včetně přístupu k osobnímu účtu v aplikaci, portálu a informacím o využívání Infrastrukturní sítě Zákazníkem;
(dále jen „služba Elektromobilita“)
a Zákazník se zavazuje za odebranou službu Elektromobilita platit Poskytovateli cenu sjednanou dle čl. 4. této smlouvy.
1.2. Poskytovatel tímto prohlašuje a Zákazník bere na vědomí, že práva a povinnosti smluvních stran upravují rovněž Obchodní podmínky služby
Elektromobilita, na které tímto odkazuje, a které jsou Přílohou č. 1 této smlouvy (dále též „OPSE”). Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak,
mají termíny používané v této Smlouvě význam, který je jim přidělen v OPSE. Zákazník prohlašuje, že se s OPSE seznámil a souhlasí s
nimi. Smluvní strany jsou si vědomy, že s ohledem na povahu služby Elektromobilita může Poskytovatel nezbytná práva a povinnosti
smluvních stran upravené v těchto OPSE měnit, a to způsobem uvedeným v OPSE.
2.

Podmínky vydání a používání RFID

2.1. Poskytovatel poskytne Zákazníkovi na jeho žádost RFID, který jej opravňuje k přístupu k Infrastrukturní síti a užívání služby
Elektromobilita. RFID je určen k identifikaci a autorizaci Zákazníka v rámci Infrastrukturní sítě pro dobíjení elektrického vozidla u DS.
2.2. RFID je vlastnictvím Poskytovatele, za veškeré operace provedené RFID po dobu od jejího převzetí Zákazníkem do navrácení
Poskytovateli však odpovídá Zákazník.
2.3. Nedohodnou-li se Zákazník a Poskytovatel jinak, Zákazník souhlasí se zasláním RFID na jím uvedenou adresu při registraci.
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3.

Registrace Zákazníka

3.1. Podmínkou pro uzavření Smlouvy a užívání služby Elektromobilita je provedení registrace Zákazníka v aplikaci nebo portálu.
3.2. Registrace se provádí vyplněním a odesláním online formuláře v aplikaci nebo portálu. Zákazník je povinen v registračním formuláři vyplnit
správné a úplné povinné údaje o své osobě (označeny hvězdičkou). Zákazník je povinen údaje v průběhu užívání služby Elektromobilita
měnit a doplňovat podle aktuálního stavu, a to vždy nejpozději do 5 dní ode dne změny povinného údaje. Zákazník bere na vědomí
a souhlasí, že správnost a úplnost povinných údajů je podmínkou poskytování služby Elektromobilita.
3.3. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv v budoucnu v souvislosti s poskytováním služby Elektromobilita změnit rozsah povinných osobních údajů
a vyžadovat sdělení dalších údajů o Zákazníkovi v případě, že toto bude vyžadováno ze zákonných důvodů nebo to bude vyžadováno za
účelem řádného a nerušeného poskytování služby Elektromobilita. Zákazník bere na vědomí, že vyplněné údaje Poskytovatel považuje za
správné a jejich správnost potvrzuje.
4.

Cena a způsob úhrady

4.1. Poskytovatel a Zákazník sjednávají, že cena za veškerá plnění služby Elektromobilita je uvedena v Ceníku, se kterým Zákazník bezvýhradně
souhlasí. S ohledem na předpokládanou dlouhodobost smluvního vztahu založeného touto Smlouvou, a s ohledem na možné změny cen
na trhu, bere Zákazník na vědomí a souhlasí, že bude nezbytné takové skutečnosti promítat do cen uvedených v Ceníku. Smluvní strany se
proto dohodly, že Poskytovatel je oprávněn Ceník jednostranně měnit. Aktuální Ceník pro příslušné období bude uveřejněn na
www.futurego.cz.
4.2. Zákazník se zavazuje uhrazovat Poskytovateli cenu za jednotlivá plnění podle aktuálně platného Ceníku.
4.3. Zákazník výslovně souhlasí, že způsob úhrady za poskytování služby Elektromobilita se provádí formou opakovaných plateb na základě
tohoto souhlasu Zákazníka z platební karty Zákazníka (tj. jejich strhávání z platební karty).
4.4. Zákazník má právo provést ukončení opakovaných plateb prostřednictvím svého zákaznického účtu na portálu nebo aplikaci. Zákazník
bere na vědomí a souhlasí, že ukončením opakovaných plateb dojde k pozastavení poskytování služby Elektromobilita.
4.5. Informace o výši a formě opakovaných transakcí, datu a periodicit strhávání opakované platby a všech změnách souvisejících
s opakovanými platbami, jsou Zákazníkovi zasílány e-mailem nebo formou notifikace v aplikaci.
5.

Další práva a povinnosti smluvních stran

5.1. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že služba Elektromobilita nemusí být poskytována na všech DS po celou dobu platnosti této Smlouvy
neomezeně, zejména pak z obchodních či technických důvodů, z důvodů změny právních předpisů nebo technických norem a z důvodů
vyšší moci. Poskytovatel si zároveň vyhrazuje právo měnit strukturu Infrastrukturní sítě.
5.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami v záležitostech týkajících se této Smlouvy musí být učiněna v písemné formě prostřednictvím
doporučené pošty, emailu, datové schránky či aplikace, nevyplývá-li z textu smlouvy anebo OPSE něco jiného. Zákazník je povinen při
používání DS postupovat podle návodu umístěného na DS, podle podmínek stanovených v této Smlouvě, v OPSE, případně pak podle
informací uvedených na www.futurego.cz. Zejména se zavazuje užívat DS výhradně k dobíjení elektrických vozidel schválených příslušným
úředním postupem pro území ČR včetně příslušných úředně schválených, případně v návodu k DS doporučených, kabelů a konektorů,
jsou-li pro dobíjení nutné. Zákazník se dále zavazuje neprovádět na DS svévolné úpravy, a ani nedobíjet elektrické vozidlo, na kterém by
byly takové svévolné úpravy provedeny.
5.3. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že všechny kabely a konektory používané Zákazníkem k dobíjení (vyjma kabelů a konektorů pevně
konstrukčně spojených s DS) jsou považovány za příslušenství elektrických vozidel Zákazníka a Poskytovatel nenese za jejich ztrátu či
odcizení žádnou odpovědnost.
5.4. Kontaktní údaje Poskytovatele:
Adresa: Duhová 2/1444, 140 53 Praha
Aplikace: FUTUR/E/GO
Zákaznický portál: www.futurego.cz
Kontaktní e-mail: info@elektromobilita.cz
Telefon uvedený na příslušné DS
6.

Zvláštní ujednání

6.1.

Nejsou sjednána žádná zvláštní ujednání.

7.

Závěrečná ustanovení

7.1. Tato Smlouva ruší a nahrazuje jakákoliv předchozí smluvní ujednání, týkající se předmětu této Smlouvy.
7.2. Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto Smlouvu nedopadá povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.
7.3. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem potvrzení registrace zaslaného Poskytovatelem na kontaktní email
Zákazníka uvedený při registraci.
7.4. V případě, že některá ustanovení této Smlouvy se stanou neplatnými nebo nevymahatelnými, a současně budou oddělitelná od ostatních
ustanovení této Smlouvy, nezpůsobí neplatnost celé Smlouvy. V takovém případě nahradí smluvní strany neplatné a nevymahatelné
ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného anebo
nevymahatelného ustanovení, a to bez zbytečného odkladu po požádání kterékoli ze smluvních stran.
7.5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:
Příloha č. 1 – Obchodní podmínky služby Elektromobilita
Příloha č. 2 – Ceník služby Elektromobilita
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V

dne

V Praze

dne

Zákazník:

Poskytovatel: ČEZ, a. s.

Jméno:
Pozice:

Jméno: Ing. Tomáš Chmelík, Ph.D.
Pozice: manažer útvaru čisté technologie

Jméno:
Pozice:

Jméno: Ing. Veronika Němcová
Pozice: projektová manažerka
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