
Future-net - kancelář 
Soukenická 57/23, 274 01 Slaný 
tel: 777 766 277, info@future-net.cz, www.future-net.cz 

 
Josef Krejza Future-net - sídlo firmy 

Borová 470, 273 64 Doksy 
IČ: 71404767 DIČ: 8402220695 

tel: 777 766 277-8, helpdesk@future-net.cz 

Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb uzavřená dle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů („dále jen smlouva“)                   
v.1.5 

uzavřená mezi: Josef Krejza Future-net , Borová 470, 273 64 Doksy, IČ: 71404767, DIČ: CZ8402220695 (dále jen „Poskytovatel“) 

  a ZÁKAZNÍKEM – trvalá adresa / sídlo společnosti 

   
  ADRESA INSTALACE – není-li totožná s trvalou adresou / sídlem společnosti 

 

I. Zákazník se zavazuje hradit periodické poplatky za poskytované služby na základě vystaveného vyúčtování, které je k náhledu v zákaznické sekci poskytovatele 
na adrese http://is.future-net.cz a zároveň je bezplatně zasíláno na email zákazníka.  

II. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, jejíž minimální doba trvání je uvedena ve „Specifikace a parametry služby“. K této době se připočítávají poskytnuté 
měsíce zdarma např. při přechodu od konkurence. 

III. Podmínky pro poskytování služeb včetně jejich specifikace, stejně jako práva a povinnosti smluvních stran jsou stanovena v níže uvedených dokumentech. 
V případě rozporu mají přednost dokumenty v následujícím pořadí: 
a) Specifikace služby internet         b) Specifikace SLA (je-li sjednána)         c) Ceník služeb         d) Všeobecné obchodní podmínky 
Aktuální znění těchto dokumentů naleznete na našich stránkách: http://www.future-net.cz/podpora/dokumenty/ 
Zákazník byl s obsahem těchto dokumentů obeznámen a souhlasí s ním. 

IV. Zákazník bere na vědomí následující Smluvní penále a zavazuje se je, včetně úroků z jeho závazku, uhradit.  
a) Penále za oprávněné zaslání 2. upomínky na platby v prodlení po splatnosti déle jak 14 dní ve výši 200Kč. 
b) Penále za nevrácení kompletního zapůjčeného zařízení do 14 dnů po ukončení smlouvy ve výši 2500Kč (platí pro 5GHz instalace, jinak dle ceníku).   
V případě neuhrazení plateb do 10 dnů po 2. upomínce, případně neuhrazení smluvní pokuty za nevrácené zařízení do 10dní po termínu na vrácení bere 
zákazník na vědomí předání pohledávky k vymáhání inkasní agentuře či příslušnému soudu. 
c) V případě předání pohledávky inkasní agentuře nebo soudu je pohledávka automaticky navýšena o částku 1500Kč k pokrytí vstupních nákladů vymáhání. 

V. V případě samoinstalace koncového zařízení zákazníkem na sebe nebere poskytovatel odpovědnost za případnou nefunkčnost nebo zhoršení kvality služby. 
VI. Zákazník může vypovědět smlouvu sjednanou na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po 

měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Poskytovateli. Zákazník není oprávněn smlouvu vypovědět, pokud je v prodlení s placením jakéhokoliv závazku vůči 
poskytovateli. Pokud zákazník vypoví smlouvu před uplynutím sjednané doby trvání, je povinen uhradit celkovou výši nákladů spojených s telekomunikačním 
zařízením, které mu bylo poskytnuto za zvýhodněných podmínek. 

VII. Zákazník svým podpisem prohlašuje, že majitel objektu je seznámen s prováděnými pracemi na instalaci připojení a souhlasí s nimi. 
VIII. Smlouva je uzavírána mimo provozovnu poskytovatele. 

 
SPECIFIKACE A PARAMETRY SLUŽBY…..č.01                                                                                                     

 
Frekvence plateb za objednané služby:                                                 
měsíčně  čtvrtletně  pololetně 5% sleva  ročně 10% sleva  posílat faktury emailem  poštou za poplatek (20Kč)  

 

 

 
podpis zákazníka                                                                podpis technika                                                        podpis osoby oprávněné  
                                                                                                                                                                                  jednat  za  poskytovatele 

              číslo smlouvy (VS) 

 

titul jméno a příjmení / název společnosti datum narození / IČ číslo OP (pasu) / DIČ 

  
  

ulice a číslo popisné / orientační  město PSČ patro / byt 

 
   

email  telefon / mobil 

  

ulice a číslo popisné / orientační  město PSČ patro / byt 

    

HOME 10  OPTIKA 30  JINÝ TARIF  testovací provoz do  
minimální doba trvání smlouvy 
v měsících  

HOME 20  OPTIKA 50  veřejná IP adresa (60Kč)  IPTV  jiná služba  

HOME 30  OPTIKA 100  zapůjčení kompletního zařízení  

Při periodické úhradě převodem, uvádějte tyto údaje, najdete je však i na každé faktuře cena instalace:  
číslo účtu poskytovatele dle zaslané faktury za služby!    variabilní symbol       adresa pro hotovostní platby 
                                                                                                       číslo smlouvy              Soukenická 57/23, Slaný 

způsob 
úhrady 

hotově  
převodem  

datum podpisu  
WI-FI heslo  


