Spirax Sarco spol. s r.o. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
1.

Definice
„Pracovní den“ znamená den (jiný než sobota, neděle, státní svátek nebo ostatní svátek), kdy jsou
otevřené banky v Praze.
„Kupující“ označuje zákazníka Prodávajícího, kdy tento zákazník jedná v rámci jeho živnosti,
obchodní činnosti nebo profese (tedy jako podnikatel).
„Podmínky“ označují tyto obchodní podmínky pro prodej zboží nebo poskytování služeb nebo obojí.
„Smlouva“ označuje závaznou smlouvu o prodeji zboží nebo dodání služeb nebo obojím uzavřenou
mezi Prodávajícím a Kupujícím.
„Nouzový výjezd“ označuje servisní výjezd při nouzových poruchách zařízení Kupujícího nebo
vybavení poskytnutého Kupujícímu Prodávajícím v souladu s těmito Podmínkami v souvislosti se
Smlouvou o poskytování Služeb.
„Zásah vyšší moci“ označuje událost mimo přiměřenou kontrolu Prodávajícího, mimo jiné včetně
stávek, výluk nebo jiných průmyslových sporů (ať již zahrnují pracovní sílu Prodávajícího nebo jiné
strany), selhání inženýrských sítí nebo dopravy, zásah vyšší moci, pandemie nebo epidemie, války,
nepokojů, terorismu, občanských nepokojů, úmyslného způsobení škody, dodržení jakéhokoli zákona
nebo nařízení vlády, pravidel, vyhlášek nebo směrnic, nehody, selhání zařízení nebo strojního
vybavení, požárů, povodní, bouří, prodlení dodavatelů nebo subdodavatelů.
„Zboží“ označuje zboží, jehož prodej byl dohodnut mezi Prodávajícím a Kupujícím, jak je uvedeno
v Potvrzení objednávky.
„Práva duševního vlastnictví“ označují veškerá autorská práva, práva k databázi, topografie
polovodičových výrobků, práva k užitným vzorům, ochranné známky, patenty, doménová jména
a jakékoli jiné duševní vlastnictví obdobné povahy (ať již registrované či nikoli), existující kdekoli na
světě.
„Ztráty“ označují jakékoli újmy (bez ohledu na to, zda vzniklé v důsledku porušení zákonné nebo
smluvní povinnosti), včetně jakékoli újmy na jmění/škody finanční škody/kompenzace škody
(zahrnující skutečnou škodu a ušlý zisk) a nemajetkovou újmu, jako:
(a) jakékoli nepřímé, zvláštní nebo následné škody; nebo
(b) ztráta dat nebo jiného vybavení či majetku; nebo
(c) ekonomická ztráta nebo škoda; nebo
(d) vznik odpovědnosti za ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu utrpěnou třetí stranou (vždy včetně
náhodných a sankčních škod); nebo
(e) ztráta skutečného nebo očekávaného zisku, úroku, obratu, očekávaných úspor nebo obchodní
příležitosti nebo poškození dobrého jména.
„Prodávající“ označuje společnost Spirax Sarco spol. s r.o., IČ 49685554, se sídlem na adrese
Pražská 1455/18 a, Hostivař, 102 00 Praha 10, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 23462.
„Služby“ označují služby, jejichž poskytnutí bylo dohodnuto mezi Prodávajícím a Kupujícím, jak je
uvedeno v Potvrzení objednávky.
„Specifikace Zboží“ označuje specifikaci Zboží písemně dohodnutou mezi Kupujícím a Prodávajícím.
„Specifikace Služeb“ označuje specifikaci Služeb písemně dohodnutou mezi Kupujícím
a Prodávajícím.

2.
(a)

Výklad smluv
Jednotný zákon o mezinárodním prodeji zboží, Úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží a mezinárodní
pravidla pro výklad obchodních podmínek vyhotovená Mezinárodní obchodní komorou (INCOTERMS)
jsou vyloučeny, není-li dále výslovně uvedeno jinak. Výklad, platnost a plnění veškerých Smluv se
bude řídit právem České republiky a právo Prodávajícího žalovat Kupujícího u jakéhokoli jiného soudu
v příslušné jurisdikci, bude jakýkoli nárok nebo spor vzniklý ze Smluv podléhat výlučné pravomoci
soudů České republiky, s určením místní příslušnosti podle sídla Prodávajícího, a bude těmito soudy
rozhodnut. Zahájení řízení v jedné či více jurisdikcích nezbaví Prodávajícího možnosti zahájit řízení v
jiné jurisdikci, ať již budou řízení probíhat zároveň či nikoli, v rozsahu povoleném zákony platnými v
dané jurisdikci.
(b) Celková nebo částečná neplatnost nebo nevymahatelnost jakéhokoli ustanovení Smlouvy nebo
Podmínek žádným způsobem neovlivní platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy
nebo Podmínek. Jakékoli takové ustanovení bude považováno za změněné v nezbytném minimálním
rozsahu pro to, aby se stalo platným a vymahatelným. Pokud taková změna není možná, příslušné
ustanovení bude považováno za oddělené od Smlouvy nebo Podmínek, a to za podmínky provedení
takových následných změn, jaké mohou být nezbytné pro účely takového oddělení.
(c) Nadpisy použité v tomto dokumentu jsou uvedeny pouze pro snazší orientaci a neovlivní jeho výklad.
(d) Výrazy v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a výrazy v množném čísle zahrnují i jednotné číslo.
(e) Odkaz na Podmínky je odkazem na ustanovení těchto Podmínek, pokud z kontextu nevyplývá něco
jiného.
3. Vznik Smluv a aplikace těchto Podmínek
(a) Veškeré Smlouvy budou zahrnovat tyto Podmínky.
(b) Jakákoli odchylka od těchto Podmínek nebude účinná, pokud nebude výslovně písemně
odsouhlasena a podepsána oprávněným zástupcem Prodávajícího a jakákoli odchylka od Smlouvy
nebude účinná, pokud nebude učiněna písemně a podepsána Prodávajícím a Kupujícím (nebo jejich
oprávněnými zástupci).
(c) Jakákoli Cenová nabídka vystavená Prodávajícím bude zakládat nabídku Prodávajícího adresovanou
Kupujícímu na prodej zboží nebo služeb (nebo obojího) Prodávajícího, které jsou identifikovány
v Cenové nabídce, podléhající těmto Podmínkám. Potenciální Kupující zadá svou objednávku zboží
nebo služeb (nebo obojího) vyplněním standardního formuláře nákupní objednávky Prodávajícího,
pokud se uplatní, nebo zadáním jeho vlastního formuláře nákupní objednávky (v každém případě je
takový formulář „Nákupní objednávkou“). Taková Nákupní objednávka bude akceptací nabídky
Prodávajícího. Smlouva je uzavřena, jakmile Prodávající vystaví kupujícímu formulář potvrzení
nákupní objednávky, který potvrzuje akceptaci nabídky v souladu s těmito Podmínkami („Potvrzení
objednávky“).
(d) V případě, že potenciální Kupující zadá Nákupní objednávku bez předchozí Cenové nabídky
Prodávajícího, taková Nákupní objednávka bude nabídkou potenciálního Kupujícího na nákup zboží
nebo služeb (nebo obojího) Prodávajícího, které jsou identifikovány v Nákupní objednávce, podléhající
těmto Podmínkám. Taková Nákupní objednávka bude akceptována, jakmile Prodávající vystaví
potenciálnímu Kupujícímu Potvrzení objednávky, které uvede akceptaci nabídky potenciálního
Kupujícího za těchto Podmínek. Smlouva je uzavřena, jakmile Prodávající vystaví Kupujícímu
Potvrzení objednávky, které potvrzuje akceptaci nabídky za těchto Podmínek.
(e) Smlouva zakládá kompletní dohodu mezi Prodávajícím a Kupujícím, a Kupující potvrzuje, že se
nespoléhal na jakékoli vyjádření, slib nebo prohlášení učiněné nebo vydané Prodávajícím nebo jeho
jménem, které není uvedeno ve Smlouvě. Odpověď na nabídku s dodatkem nebo odchylkou, bez
ohledu na to, zda podstatným způsobem mění podmínky nabídky či nikoli, nezakládá akceptaci
nabídky.
(f)

Kupující zajistí, že popis objednaného zboží nebo služeb (nebo obojího), který je obsažen v jeho
Nákupní objednávce a jakékoli příslušné specifikaci, bude kompletní a přesný.
(g) Na Smlouvu se vztahují tyto Podmínky, přičemž veškeré další podmínky, které si Kupující přeje do
Smlouvy zavést nebo zahrnout, nebo které vyplývají z obchodní praxe, zvyklostí, zavedené praxe
mezi stranami nebo předchozích obchodů, jsou vyloučeny. Tyto Podmínky mohou být rozšířeny
o další podmínky vydané Prodávajícím v písemné formě s následným potvrzením v Potvrzení
objednávky.
(h) Pokud bude v konkrétním případě zřejmé, že Potvrzení objednávky Prodávajícího zakládá novou
nabídku (protinabídku), může tato být akceptována potenciálním Kupujícím (a Smlouva může být
uzavřena) také pokud Kupující potvrdí takovou protinabídku, nebo pokud Kupující začne v souladu
s ní jednat (například uhradí zálohovou platbu nebo uhradí kupní cenu za Zboží a/nebo Služby, nebo
akceptuje dodávku Zboží a/nebo Služeb).
(i) V případě, že Smlouva má být uzavřena v písemné papírové formě, bude uzavřena, jakmile bude
podepsána pověřenými zástupci Kupujícího a Prodávajícího.
4. Cenové nabídky a Nákupní objednávky
(a) Žádná Smlouva nevznikne, dokud Prodávající nezašle Kupujícímu Potvrzení objednávky.
(b) Pokud nebude v konkrétní Cenové nabídce uvedeno jinak, jakákoli Cenová nabídka vystavená
Prodávajícím bude platná pouze po dobu 30 Pracovních dnů od data vystavení, pokud ji Prodávající
dříve nevezme zpět písemným oznámením Kupujícímu.
(c) Za podmínek článku 4(d) budou Nákupní objednávky Prodávajícím akceptovány na základě premisy,
že ceny za zboží nebo služby (nebo obojí) budou ve výši uvedené v Cenové nabídce Prodávajícího, a
to za podmínky, že Cenová nabídka Prodávajícího je v rámci své lhůty platnosti a zároveň nebylo
Prodávajícím vydáno oznámení o zpětvzetí nabídky do okamžiku její akceptace.
(d) Prodávající si vyhrazuje právo učinit písemné oznámení o zpětvzetí Cenové nabídky kdykoli v
průběhu lhůty platnosti Cenové nabídky před uzavřením Smlouvy. V případě, že Prodávající změní
cenu jakéhokoli zboží nebo služeb (nebo obojího) nabízených k prodeji nebo dodání, jakákoli existující
Cenová nabídka vztahující se k tomuto zboží nebo službám (nebo obojímu) bude automaticky vzata

(e)
(f)

zpět (zrušena) a Prodávající vystaví potenciálnímu Kupujícímu novou Cenovou nabídku.
Ceny uvedené v Cenových nabídkách Prodávajícího jsou bez DPH.
Veškeré Nákupní objednávky zadané potenciálním Kupujícím budou zadány faxem, poštou nebo emailem, nebo pokud tak bude předem písemně dohodnuto s Prodávajícím, telefonicky nebo
prostřednictvím elektronického systému Prodávajícího pro zadávání objednávek potenciálních
Kupujících a úhradu plateb.

PRODEJ ZBOŽÍ
5.
(a)

Zboží
Zboží je popsáno ve Specifikaci Zboží. Zboží bude v podstatných ohledech odpovídat Specifikaci
Zboží. Jakýkoli rozměr nebo hmotnost uvedený ve Specifikací Zboží je pouze odhadem.
(b) Veškeré hodnoty výkonu, popisy (jiné než popisy uvedené ve Specifikaci Zboží), výkresy a vzorky
Zboží jsou pouze přibližnými údaji zamýšlenými pouze jako vodítka. Prodávající nebude odpovědný za
jejich přesnost a tyto údaje nebudou součástí Smlouvy. Žádná Smlouva nebude smlouvou uzavřenou
na základě vzorku Zboží.
(c) Prodávající může změnit Specifikaci Zboží:
(i) pro účely provedení změn Zboží, u kterých bude moci k přiměřené spokojenosti Kupujícího
prokázat, že představují vylepšení Zboží nebo;
(ii) pokud jsou změny odůvodněny příslušnými zákonnými nebo regulačními požadavky.
(d) Prodávající může zvýšit cenu Zboží zasláním písemného oznámení Kupujícímu kdykoli před jeho
dodáním pro zohlednění zvýšení nákladů na Zboží vzniklých Prodávajícímu z důvodu:
(i) jakýchkoli faktorů mimo kontrolu Prodávajícího (včetně fluktuace směnných kurzů, zvýšení daní
nebo poplatků a zvýšení nákladů na získání Zboží nebo jeho výrobu);
(ii) jakéhokoli požadavku Kupujícího na změnu termínu dodání, množství nebo typu objednaného
Zboží nebo Specifikaci Zboží; nebo
(iii) jakékoli prodlení způsobeného jakýmikoli pokyny Kupujícího ve vztahu ke Zboží nebo
neposkytnutí dostatečných nebo přesných informací Prodávajícímu ze strany Kupujícího
týkajících se Zboží.
(e) Veškeré výkresy, návrhy a nabídky, podle kterých následně nedojde k objednání Zboží ze strany
Kupujícího, zůstanou ve vlastnictví Prodávajícího a bude s nimi ze strany Kupujícího nakládáno jako
s důvěrnými informacemi a nebudou Kupujícím žádným způsobem použity. Prodávající neponese
žádnou odpovědnost s ohledem na jakékoli takové výkresy, návrhy, nebo nabídky.
6.
(a)

Odeslání a doručení
Pro účely tohoto článku 6 výraz „Zboží“ označuje veškeré Zboží v případech, kdy dodávka neprobíhá
po částech, nebo pokud dodávka probíhá po částech, každou dílčí dodávku Zboží.
(b) Pokud nebude s Prodávajícím písemně dohodnuto jinak, dodávka Zboží proběhne v místě uvedeném
Prodávajícím v Potvrzení objednávky („Místo dodání“).
(c) Tato Smlouva nebude tzn. fixním závazkem ve smyslu ustanovení § 1980 českého občanského
zákoníku. Prodávající vynaloží přiměřené úsilí pro dodržení jakéhokoli uvedeného data dodání. Pokud
není datum dodání specifikováno, dodání proběhne v přiměřené době. Datum dodání se posune
o dobu trvání Zásahu vyšší moci, to se vztahuje také na případy, kdy tyto okolnosti nastanou
u subdodavatelů Prodávajícího. Prodávající nebude odpovídat za Zásahy vyšší moci ani v případě,
kdy daná překážka vznikne v průběhu již existujícího prodlení. Datum dodání bude posunuto o dobu,
která uplyne od uzavření Smlouvy do doby, než Kupující splní své smluvní povinnosti, které mají
předcházet plnění Smlouvy ze strany Prodávajícího, a o dobu, která uplyne do obdržení dohodnuté
nebo stanovené zálohy a zajištění jakýchkoli povolení, souhlasů a jiných administrativních
předpokladů ze strany Kupujícího, které jsou nezbytné pro plnění Smlouvy ze strany Prodávajícího.
(d) PRODÁVAJÍCÍ NEBUDE ODPOVÍDAT ZA ZTRÁTY (JAK JE TENTO TERMÍN DEFINOVÁN
V TĚCHTO PODMÍNKÁCH) ZPŮSOBENÉ PŘÍMO ČI NEPŘÍMO JAKÝMKOLI PRODLENÍM S
DODÁVKOU (NEBO NEDODÁNÍM) ZBOŽÍ, A TO ANI V PŘÍPADĚ, KDY BUDE ZPŮSOBENO
NEDBALOSTÍ PRODÁVAJÍCÍHO.
(e) JAKÉKOLI PRODLENÍ S DODÁNÍM ZBOŽÍ NEOPRÁVNÍ KUPUJÍCÍHO K UKONČENÍ NEBO
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, POKUD TAKOVÉ PRODLENÍ NEPŘEKROČÍ DOBU STO
OSMDESÁTI (180) DNŮ.
(f) Dodání Zboží bude dokončeno doučením Zboží do Místa dodání. Nebezpečí škody na Zboží přechází
na Kupujícího okamžikem dokončení dodávky Zboží.
(g) Pokud Smlouva výslovně nestanoví jinak, cena nezahrnuje standardní přepravní náklady a balné.
Prodávající může zvolit způsob dodání a naúčtovat Kupujícími náklady na přepravu. V případech, kdy
má být Zboží dodáno na žádost Kupujícího jakýmikoli zvláštními nebo expresními prostředky,
Prodávající naúčtuje Kupujícímu plnou výši nákladů na přepravu. Pokud je požadováno jakékoli
zvláštní zabalení (ať již na žádost Kupujícího nebo z důvodu, že Prodávající považuje zvláštní
zabalení za nezbytné), pak Prodávající naúčtuje Kupujícímu plnou výši nákladů na takové zabalení.
(h) Při sjednávání přepravy a/nebo pojištění Zboží při přepravě, pokud tak vyžaduje Smlouva, je na
Prodávajícího pohlíženo, jako by jednal výlučně jako zástupce Kupujícího.
(i) Kupující je povinen:
(i) prohlédnout Zboží při dodání;
(ii) oznámit Prodávajícímu a přepravci písemně jakékoli nedostatky nebo poškození během čtyř (4)
Pracovních dnů od data dodání a také jakékoli nedodání v průběhu deseti (10) Pracovních dnů
poté, co by Zboží bylo za normálních okolností obdrženo; a
(iii) v případě nekompletní nebo poškozené dodávky poskytnout Prodávajícímu přiměřenou možnost
Zboží Prohlédnout,
jinak se Zboží stává přijatým ze strany Kupujícího, což znamená, že Kupující ztrácí svá práva vzniklá
z vadného plnění a/nebo odpovědnosti za škodu (odpovědnost za jakékoli Ztráty).
.
(j) JAKÁKOLI ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA NEDODÁNÍ ZBOŽÍ JE OMEZENA BUĎ NA
DODÁNÍ ZBOŽÍ V PŘIMĚŘENÉ LHŮTĚ NEBO VYSTAVENÍ DOBROPISU V POMĚRNÉ VÝŠI DLE
SMLUVNÍ CENY PROTI JAKÉKOLI FAKTUŘE VYSTAVENÉ ZA TAKOVÉ ZBOŽÍ.
(k) Prodávající může doručit Zboží po částech, přičemž každá dílčí dodávka bude považována za
samostatnou Smlouvu. Bez omezení jiných ustanovení těchto Podmínek neoprávní žádné nedodání
nebo vadné dodání ve vztahu k jakékoli Smlouvě nebo dílčímu plnění Kupujícího, aby odmítl nebo
zrušil jakoukoli Smlouvu nebo částečnou dodávku/dílčí plnění.
(l) Pokud Kupující z jakéhokoli důvodu nepřevezme jakékoli Zboží během dvou (2) Pracovních dnů poté,
co Prodávající oznámí Kupujícímu, že Zboží je připraveno, nebo pokud Prodávající nebude schopen
dodat Zboží včas z důvodu, že Kupující neposkytl řádné instrukce, dokumenty, licence nebo
autorizace pro Zboží, jakmile bylo Zboží nabídnuto Prodávajícím k dodání, pak s výjimkou případů,
kdy je toto způsobeno Zásahem vyšší moci:
(i) platí, že dodávka Zboží je dokončena v 9.00 hod. druhého (2.) Pracovního dne poté, co
Prodávající oznámil Kupujícímu, že Zboží je připraveno;
(ii) nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem dokončení dodávky; a
(iii) Prodávající může uskladnit Zboží až do okamžiku dodání, přičemž Kupující ponese veškeré
související náklady a výdaje (mimo jiné včetně skladného a pojistného). Kupující bude
odpovědný za veškeré Ztráty utrpěné Prodávajícím v případě, kdy Kupující nepřevezme dodávku
Zboží.
(m) V případě, že ani do deseti (10) Pracovních dnů po oznámení Prodávajícího Kupujícímu, že Zboží je
připraveno, Kupující nepřevezme dodávku Zboží, Prodávající bude oprávněn Zboží nebo jeho část
prodat nebo s ním naložit jinak.
7.
(a)

Vlastnické právo
Vlastnické právo k dodanému Zboží nepřejde na Kupujícího až do doby, než Prodávající obdrží platbu
ve zúčtovaných finančních prostředcích v plné výši (včetně úhrady jakéhokoli úroku z prodlení) za:
(i) Zboží; a
(ii) jakékoli jiné zboží nebo služby, které Prodávající dodal Kupujícímu, a které jsou splatné.
(b) Dokud vlastnické právo ke Zboží nepřejde na Kupujícího, Kupující:
(i) bude schovatelem Zboží;
(ii) bude skladovat Zboží odděleně od jakéhokoli dalšího zboží v držení Kupujícího tak, aby Zboží
zůstalo jasně identifikovatelné jako majetek Prodávajícího;
(iii) neodstraní, neponičí ani nezakryje jakékoli identifikační značení nebo obal na Zboží nebo se
Zbožím související;
(iv) nepřipojí Zboží ani jej nesloučí s jakoukoli částí prostor, zařízení nebo vybavení Kupujícího bez
předchozího písemného souhlasu Prodávajícího;
(v) bude udržovat Zboží v uspokojivém stavu;
(vi) bude udržovat v platnosti pojištění Zboží v době mezi přechodem nebezpečí a vlastnického práva
ke Zboží proti veškerým rizikům u uznávaného pojistitele, který byl schválen Prodávajícím, na
plnou cenu Zboží, a Kupující zajistí, že majetkový zájem Prodávajícího na Zboží bude uveden
v pojistné smlouvě až do přechodu vlastnického práva na Kupujícího. Pokud Kupující Zboží
nepojistí, může tak učinit Prodávající jménem Kupujícího, který Prodávajícímu na vyžádání
nahradí vzniklé náklady. Dokud vlastnické právo ke Zboží nepřejde na Kupujícího, Kupující bude
spravovat pojištění a pojistné plnění pro Prodávajícího;

(c)

(vii) neprodleně uvědomí Prodávajícího, pokud se na něj bude vztahovat jakákoli z událostí
uvedených v článku 21(a)(iv) až 21(a)(x);
(viii) podá Prodávajícímu takovou informaci týkající se Zboží, kterou může Prodávající čas od času
vyžádat; a
(ix) nezbaví se ani nezatíží Zboží ani jakýkoli majetkový zájem na Zboží, ani nevzbudí dojem, že tak
učiní,
Kupující však bude oprávněn prodat Zboží nezávislé třetí straně při dodržení principu tržního
odstupu v rámci jeho běžné obchodní činnosti.
Pokud se před přechodem vlastnického práva ke Zboží na Kupujícího začne na Kupujícího vztahovat
jakákoli z událostí uvedených v článku 21(a)(iv) až 21(a)(x), nebo pokud se Prodávající bude
oprávněně domnívat, že jakákoli taková událost bezprostředně hrozí a uvědomí o tom Kupujícího,
poté za podmínky, že Zboží nebylo dále prodáno nebo nezvratně integrováno do jiného produktu,
a bez omezení jakéhokoli jiného práva nebo prostředku nápravy, který může Prodávajícímu náležet,
může Prodávající kdykoli požádat Kupujícího o doručení Zboží, a pokud tak Kupující neprodleně
neučiní, Prodávající bude oprávněn vstoupit do prostor Kupujícího nebo jakékoli třetí strany, u které je
Zboží uskladněno, za účelem jeho znovunabytí.

(d) Pokud Kupující zpracuje nebo integruje Zboží dodané Prodávajícím do jiné věci před nabytím
vlastnického práva, pak takové zpracování proběhlo ve prospěch Prodávajícího a Prodávající se stane
vlastníkem nově vytvořené věci. Pokud Kupující zpracuje věc Prodávajícího prostřednictvím integrace
s jiným předmětem Kupujícího před převodem vlastnického práva k předmětu dodanému
Prodávajícím, pak se Prodávající stane vlastníkem nově vytvořené věci. Kupující převádí na
Prodávajícího veškeré budoucí pohledávky vzniklé ze zpeněžení předmětu vlastněného Prodávajícím
nebo zpeněžení věci spoluvlastněné Prodávajícím nebo ze zpeněžení věci, do níž byla věc
Prodávajícího integrována, stejně jako nároků z odpovědnosti za škodu vzniklou na takových
předmětech proti třetím stranám nebo vzniklou z titulu nároku na náhradu za tyto předměty patřící
Kupujícímu proti třetím stranám, vše za rozvazovací podmínky úhrady všech pohledávek
Prodávajícího za Kupujícím.
8.
(a)

Záruka na Zboží
Za podmínek článku 8(b) Prodávající zaručuje, že při dodání a po dobu [24] měsíců od data dodání
bude Zboží:
(i) splňovat Specifikace zboží; a
(ii) prosté podstatných vad materiálu nebo zpracování.
(b) S ohledem na Zboží, které je balíčkem nebo elektricky či elektronicky ovládaným nebo spouštěným
Zbožím Prodávající zaručuje, že při dodání a po dobu 24 měsíců od data dodání bude Zboží:
(i) splňovat Specifikace zboží; a
(ii) prosté podstatných vad materiálu nebo zpracování.
Záruční doba vztahující se na opravy a náhradní díly činí 6 měsíců.
(c) Za podmínek zbývající části tohoto článku 8 Prodávající zaručuje, že pokud Kupující vrátí Zboží
v průběhu příslušné záruční doby vztahující se na toto Zboží (jak je uvedeno v článku 8(a) nebo 8(b))
a po přezkoumání Prodávajícím se toto Zboží ukáže být vadným co do materiálu nebo zpracování
nebo co do splnění relevantních Specifikací zboží, Prodávající:
(i) oznámí Kupujícímu, že takové Zboží vykazuje vady materiálu nebo zpracování nebo nesplňuje
relevantní Specifikace zboží; a
(ii) po zaslání tohoto oznámení Kupujícímu;
(aa) s ohledem na Zboží, které bylo vyrobeno Prodávajícím, bezplatně napraví vadu (podle volby
Prodávajícího) opravou vadného Zboží, výměnou vadné součásti vadného Zboží nebo
výměnou vadného Zboží (v celém rozsahu), jak Prodávající podle vlastního uvážení uzná za
vhodné; nebo
(bb) s ohledem na Zboží, které bylo dodáno, ale nikoli vyrobeno Prodávajícím, a v rozsahu,
v jakém je Prodávající oprávněn tak učinit, Prodávající postoupí, nebo podle vlastního
uvážení vynaloží jiné přiměřené úsilí, aby Kupujícímu zajistil na náklady Kupujícího a na
základě odškodnění (zajištěného, pokud je třeba) proti jakýmkoli Ztrátám, které může
Prodávající v této souvislosti utrpět, prospěch z plnění jakýchkoli povinností a záruk, které
se vztahují na takovou vadu, a které může výrobce a/nebo dodavatel Zboží nebo jakékoli
jejich části nebo dílu dlužit Prodávajícímu.
(d) Výše uvedené záruky se uplatní s výjimkou případů, kdy vada Zboží:
(i) byla způsobena zcela nebo zčásti zhoršením stavu Zboží, které nezbytně souviselo s přepravou
Zboží;
(ii) byla způsobena v průběhu doby, kdy Kupující nesl nebezpečí škody na Zboží:
(aa) úmyslným prodlením nebo nedbalostí Kupujícího nebo jeho zaměstnanců, zástupců,
poradců nebo subdodavatelů;
(bb) následkem nehody;
(cc) nedodržením pokynů Prodávajícího ohledně skladování, použití, uvedení do provozu nebo
údržby Zboží ze strany Kupujícího;
(dd) nedodržením dobré obchodní praxe ze strany Kupujícího;
(ee) úpravou nebo opravou takového Zboží Kupujícím bez písemného souhlasu Prodávajícího;
(ff) běžným opotřebením, nedbalostí nebo jakýmikoli neobvyklými podmínkami, jako jsou (mimo
jiné) vodní ráz, koroze nebo nadměrné znečištění systému, RFI nebo selhání dodávky
elektrické energie.
(e) S výjimkou toho, co je uvedeno v článku 8 nebude mít Prodávající žádnou odpovědnost vůči
Kupujícímu s ohledem na nesplnění záruk na Zboží uvedených v článku 8, ani jinou odpovědnost
vzniklou z vadného plnění.
.
(f) Ustanovení těchto Podmínek se uplatní na jakékoli opravené nebo vyměněné Zboží dodané
Prodávajícím podle článku 8(c).
9.
(a)

Vratky
Prodávající nevrátí Kupujícímu jakoukoli částku uhrazenou Kupujícím v případě vrácení Zboží (nebo
jeho části) Kupujícím, s výjimkou případů, kdy k tomu dá Prodávající svůj předchozí písemný souhlas.
Pokud je takový souhlas udělen, Kupující souhlasí, že uhradí Prodávajícímu minimální manipulační
poplatek ve výši třicet procent (30 %) hodnoty faktury za Zboží.
(b) Aby bylo Zboží způsobilé pro vrácení, musí být řádně zabaleno, aby bylo chráněno proti poškození při
přepravě, a obdrženo Prodávajícím ve stavu způsobilém pro další prodej do dvaadvaceti (22)
Pracovních dnů od dodání Kupujícímu. Výraz „Zboží“ v tomto článku 9(b) má význam uvedený
v článku 6(a).
10. Pokyny a ochrana zdraví při práci
(a) Kupující bude přísně dodržovat ustanovení písemných pokynů Prodávajícího týkajících se použití
a aplikace Zboží spolu s jakýmikoli jeho revizemi, a zajistí, aby jakékoli osobě odlišné od Kupujícího,
která získá nebo bude mít přístup ke Zboží, byly poskytnuty tyto pokyny a aby je tato osoba
dodržovala.
(b) Kupující bude výlučně odpovědný za jakékoli Ztráty utrpěné Prodávajícím v souvislosti s jakýmkoli
jiným užitím Zboží, než v přísném souladu s pokyny Prodávajícího pro instalaci, provoz a údržbu,
a odškodní Prodávajícího v případě jakýchkoli takových Ztrát.
11. Exportní prodej
(a) Pokud je Zboží dodáno pro export z České republiky, uplatní se následující ustanovení, a pokud
vznikne jakýkoli rozpor mezi ustanoveními tohoto článku 11 a jakýmkoli jiným článkem, pak
ustanovení tohoto článku 11 budou mít přednost.
(b) Poplatky za náklady na exportní doručení a dokumentaci budou ve výši uvedené ve Smlouvě.
(c) Pokud nebude mezi Prodávajícím a Kupujícím písemně dohodnuto jinak, Kupující provede platby
neodvolatelným akreditivem uspokojivým pro Podávajícího, který bude zřízen Kupujícím ve prospěch
Prodávajícího neprodleně po přijetí Potvrzení objednávky u české banky akceptovatelné pro
Prodávajícího a touto bankou potvrzen. Akreditiv bude zřízen na cenu za Zboží (spolu s jakoukoli
daní nebo clem) k rukám Prodávajícího a bude platný po dobu šesti měsíců. Prodávající bude
oprávněn k výběru platby neprodleně po předložení dokumentů uvedených v akreditivu příslušné
české bance.
(d) Pokud nebude výslovně písemně dohodnuto jinak, dodávka Kupujícímu mimo Českou republiku
proběhne v souladu s doložkou „Ex Works“ mezinárodních pravidel pro výklad obchodních podmínek
vyhotovených Mezinárodní obchodní komorou (INCOTERMS 2020). V případě dodávek mimo Českou
republiku Prodávající nenese jakoukoli odpovědnost za poškození Zboží v průběhu přepravy, ani
námořní či válečná rizika, pokud nebude s Prodávajícím výslovně dohodnuto jinak.
(e) Strana provádějící vývoz v případě exportu nebo strana provádějící dovoz v případě importu bude
odpovědná za zajištění veškerých nezbytných licencí nebo jiných státních povolení požadovaných
v souvislosti s jakýmkoli exportem, dalším exportem nebo importem, podle konkrétního případu,
v souladu se Smlouvou. Smluvní strany budou vzájemně spolupracovat při zajištění jakýchkoli
takových licencí nebo oprávnění, jaké mohou být vyžadovány, a každá smluvní strana poskytne

taková prohlášení, certifikáty a ujištění týkající se převodu, použití, nakládání, končeného použití,
zdrojů dodávek, národností a dalšího vývozu Zboží, jaké mohou být vyžadovány v souvislosti
s žádostí každé smluvní strany o vydání jakékoli požadované licence nebo státního povolení.
(f) Jakékoli státem uložené poplatky v souvislosti s opařením takových licencí nebo povolení budou na
vrub strany provádějící vývoz v případě exportu nebo strany provádějící dovoz v případě importu
Zboží.
(g) Kupující se zavazuje:
(i)
nenabídnout Zboží k dalšímu prodeji v zemi, ve které Kupující ví, že je prodej Zboží zakázán
vládou USA, Velké Británie, OSN, EU nebo jinou relevantní organizací; nebo
(ii) nenabídnout Zboží k prodeji jakékoli osobě, o které Kupující ví nebo má podezření, že by Zboží
mohla dále prodat do země, do níž je export Zboží zakázán vládou USA, Velké Británie, OSN,
EU nebo jinou relevantní organizací.
(h) Kupující odškodní Prodávajícího v případě vzniku jakékoli odpovědnosti, ztráty, náhrady škody,
nákladů a výdajů přiznaných nebo utrpěných Prodávajícím vzniklých z jakéhokoli porušení povinností
Kupujícího obsažených v článku 11(g) nebo v souvislosti s ním.
(i) Kupující souhlasí, že poskytne Prodávajícímu jakékoli informace, jaké může Prodávající důvodně
požadovat, týkající se destinace a použití Zboží, aby bylo Prodávajícímu umožněno plně dodržet
jakékoli právní předpisy týkající se exportu.
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
12. Období poskytování Služeb
(a) Pokud nebude v Potvrzení objednávky uvedeno jinak, smlouva o dodání Služeb bude platná po dobu
jednoho (1) roku od data, kdy Prodávající vystaví Kupujícímu Potvrzení objednávky („Období
poskytování Služeb“).
(b) Prodávající si vyhrazuje právo zvýšit cenu Služeb kdykoli v průběhu Období poskytování Služeb.
Prodávající zašle Kupujícímu písemné oznámení o takovém zvýšení ceny nejméně osm (8) týdnů
před navrhovaným datem platnosti tohoto zvýšení. Pokud takové zvýšení ceny nebude pro Kupujícího
akceptovatelné, oznámí to písemně Prodávajícímu do dvou (2) týdnů od obdržení oznámení
Prodávajícího, a Prodávající bude oprávněn, bez ohledu na jakákoli jeho jiná práva nebo prostředky
nápravy, ukončit Smlouvu zasláním písemné výpovědi Kupujícímu se čtyřtýdenní (4) výpovědní
dobou. Pokud Kupující do dvou (2) týdnů od obdržení oznámení Prodávajícího písemně neoznámí
Prodávajícímu, že zvýšení ceny pro něj není akceptovatelné, sjednává se, že se zvýšením souhlasí.
13. Poskytování Služeb
(a) Prodávající souhlasí, že bude poskytovat Služby ve všech podstatných ohledech v souladu se
Specifikací Služeb, a že dodá podle potřeby náhradní díly a/nebo spotřební materiál do zařízení
Kupujícího a/nebo vybavení do místa specifikovaného v Potvrzení objednávky Prodávajícího.
(b) Pokud Prodávající souhlasí s poskytnutím náhradních dílů a/nebo spotřebního zboží, pak tyto dodávky
proběhnou výlučně v souladu s těmito Podmínkami.
(c) Tato Smlouva nebude tzn. fixním závazkem ve smyslu ustanovení § 1980 českého občanského
zákoníku. Prodávající vynaloží přiměřené úsilí pro dodržení jakéhokoli uvedeného data poskytnutí
Služeb. Pokud není žádné datum poskytnutí specifikováno, Služby budou poskytnuty v přiměřené
době. Datum poskytnutí bude odloženo o dobu trvání zásahu vyšší moci, to platí také v případech, kdy
tyto okolnosti nastanou u subdodavatelů Prodávajícího. Prodávající nebude odpovídat za Zásahy
vyšší moci ani v případě, kdy daná překážka vznikne v průběhu již existujícího prodlení. Datum dodání
bude posunuto o dobu, která uplyne od uzavření Smlouvy do doby, než Kupující splní své smluvní
povinnosti, které mají předcházet plnění Smlouvy ze strany Prodávajícího, a o dobu, která uplyne do
doby obdržení dohodnuté nebo stanovené zálohy a zajištění jakýchkoli povolení, souhlasů a jiných
administrativních předpokladů ze strany Kupujícího, které jsou nezbytné pro plnění Smlouvy ze strany
Prodávajícího.
(d) PRODÁVAJÍCÍ NEBUDE ODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY (JAK JE DEFINOVÁNO
V TĚCHTO PODMÍNKÁCH) ZPŮSOBENÉ PŘÍMO ČI NEPŘÍMO JAKÝMKOLI PRODLENÍM S
POSKYTNUTÍM (NEBO NEPOSKYTNUTÍM) SLUŽEB, I POKUD TO BUDE ZPŮSOBENO
NEDBALOSTÍ PRODÁVAJÍCÍHO.
(e) ZA PODMÍNKY ČLÁNKU 13(G) NEOPRÁVNÍ JAKÉKOLI PRODLENÍ S POSKYTNUTÍM SLUŽEB
KUPUJÍCÍHO K UKONČENÍ NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, POKUD TAKOVÉ PRODLENÍ
NEPŘEKROČÍ DOBU STO OSMDESÁTI (180) DNŮ.
(f) ZA PODMÍNEK ČLÁNKU 13(G) JE ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA NEPOSKYTNUTÍ
SLUŽEB OMEZENA BUĎ NA POSKYTNUTÍ SLUŽEB V PŘÍMĚŘENÉ DOBĚ NEBO NA
VYSTAVENÍ DOBROPISU V POMĚRNÉ VÝŠI DLE SMLUVNÍ CENY PROTI JAKÉKOLI FAKTUŘE
VYSTAVENÉ KUPUJÍCÍMU ZA TAKOVÉ SLUŽBY.
(g) Pokud je Prodávajícímu zabráněno v poskytování Služeb nebo způsobeno prodlení s jejich
poskytnutím Kupujícím nebo nesplněním povinností Kupujícího vyplývajících ze Smlouvy („Prodlení
Kupujícího“), pak po zaslání písemného oznámení Kupujícímu ze strany Prodávajícího o Prodlení
Kupujícího:
(i) Prodávající bez omezení jeho dalších práv nebo prostředků nápravy bude oprávněn pozastavit
poskytování Služeb až do doby, než Kupující napraví Prodlení Kupujícího, a zprostí se povinnosti
plnit jakékoli své povinnosti z důvodu Prodlení Kupujícího v rozsahu, v jakém Prodlení Kupujícího
brání Prodávajícímu v poskytování Služeb nebo způsobuje prodlení s jejich poskytováním;
(ii) Prodávající nebude odpovědný za jakékoli Ztráty utrpěné Kupujícím, vzniklé v přímé či nepřímé
souvislosti s neposkytnutím Služeb Prodávajícím nebo prodlením s jejich poskytnutím;
(iii) Kupující nahradí Prodávajícímu na vyžádání jakékoli Ztráty utrpěné Prodávajícím, vzniklé v přímé
či nepřímé souvislosti s Prodlením Kupujícího.
(h) Prodávající si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení využít subdodavatelů pro poskytování Služeb
nebo jakékoli jejich části (mimo jiné včetně uvedení do provozu, instalace, údržby nebo opravy jakékoli
součásti nebo vybavení) jménem Prodávajícího.
(i) Prodávající zaručuje, že při poskytování Služeb vynaloží přiměřené úsilí a pozornost, a že bude
dodržovat veškeré platné zákony a jiné právní předpisy. Nicméně Prodávající vylučuje svou
odpovědnost za veškeré Ztráty vzniklé v přímé či nepřímé souvislosti s jakýmkoli selháním nebo
omezením provozu zařízení Kupujícího nebo jeho vybavení způsobeného tímto zařízením nebo
vybavením nebo jakoukoli jejich částí:
(i) při jejich použití nebo provozu jinak než v souvislosti s jakoukoli příslušnou instalací, údržbou
nebo provozními pokyny; nebo
(ii) při jejich použití nebo provozu jinak než v souladu s pokyny nebo doporučeními
Prodávajícího;nebo
(iii) pokud byly přizpůsobeny, změněny nebo upraveny jakýmkoli způsobem ze strany Kupujícího
nebo jakékoli třetí strany od data instalace nebo uvedení do provozu tohoto zařízení nebo
vybavení nebo od data bezprostředně předcházející návštěvy zaměstnance nebo subdodavatele
Prodávajícího.
(j) Kupující zaručuje Prodávajícímu, že zařízení a vybavení Kupujícího mají zajištěnou dodávku vody
v kvalitě splňující BS2486 a splňují jakékoli další požadavky písemně sdělené Kupujícímu
Prodávajícím s ohledem na zařízení a vybavení Kupujícího. Prodávající vylučuje veškerou
odpovědnost vzniklou v přímé či nepřímé souvislosti s jakýmkoli selháním nebo omezením provozu
zařízení Kupujícího nebo jeho vybavení nebo jakékoli jeho části, které bude způsobeno přímo či
nepřímo porušením této záruky ze strany Kupujícího.
(k) S ohledem na testování bezpečnostních a pojistných ventilů v rámci Služeb musí být pro provedení
testu určena hodnota efektivního průtočného průřezu pro provedení testu. Kupující informuje
Prodávajícího o efektivním průtočném průřezu nebo Prodávající vypočte efektivní průtočný průřez na
základě dat získaných z výkresů dodaných výrobcem ventilu nebo Kupujícím. Kupující vynaloží své
nejlepší úsilí pro zajištění přesnosti informací týkajících se efektivního průtočného průřezu
poskytnutých Prodávajícímu, jelikož tyto informace jsou kritické pro přesnost testování. Prodávající
nenese jakoukoli odpovědnost za Ztráty vzniklé přímo či nepřímo z chybných výsledků testování
způsobených přímo či nepřímo nesprávnými informacemi týkajícími se efektivního průtočného
průřezu, které mu byly poskytnuty.
(l) Prodávající si vyhrazuje právo nahradit na náklady Prodávajícího zařízení nebo vybavení Kupujícího
nebo jakoukoli jeho část, která je nefunkční nebo neefektivní, pokud to bude Prodávající důvodně
považovat za nezbytné pro plnění svých povinností při poskytování Služeb v souladu se specifikací
uvedenou v Potvrzení objednávky.
(m) Alternativně může Prodávající Kupujícímu naúčtovat poplatek za opravu jakékoli části zařízení nebo
vybavení Kupujícího, která podle důvodného názoru Prodávajícího nemůže být vhodně nebo
ekonomicky opravena na místě. Prodávající poskytne Kupujícímu odhad ceny opravy pro každý
předmět, a pokud Kupující nebude souhlasit s opravou daného předmětu, Prodávající si vyhrazuje
právo změnit rozsah Služeb podle vlastního výlučného uvážení tak, jak bude považovat za nezbytné.
14. Přístup na pracoviště (do závodu) Kupujícího

(a)
(b)
(c)

(d)

(e)

(f)
(g)

(h)

(i)

(j)

Kupující bude spolupracovat s Prodávajícím ve všech otázkách týkajících se Služeb a bude
Prodávajícímu poskytovat takové informace, jaké bude Prodávající důvodně požadovat za účelem
poskytování Služeb. Kupující zajistí, aby tyto informace byly ve všech podstatných ohledech přesné.
Kupující zajistí a bude udržovat veškeré nezbytné licence, povolení a souhlasy, které mohou být
vyžadovány před datem, ke kterému má být poskytování služeb zahájeno.
Kupující povolí Prodávajícímu, jeho zaměstnancům, zástupcům, poradcům a subdodavatelům plný
a volný přístup na pracoviště (do závudu) Kupujícího k zařízení a vybavení Kupujícího, které je
předmětem Smlouvy, a to za podmínky, že Prodávající, jeho zaměstnanci, zástupci, poradci a
subdodavatelé dodrží přiměřené požadavky Kupujícího týkající se bezpečnosti a zabezpečení
pracoviště. Pokud v době předem dohodnuté návštěvy nebudou zaměstnanci, zástupci, poradci a
subdodavatelé Prodávajícího schopni získat přístup na pracoviště, k zařízení nebo vybavení
Kupujícího, Prodávající si vyhrazuje právo naúčtovat Kupujícímu čas strávený na jeho pracovišti a
náklady na další návštěvu.
Pokud to bude Prodávajícím důvodně vyžadováno, Kupující dá Prodávajícímu k dispozici bezpečný
skladovací prostor na pracovišti Kupujícího pro uskladnění servisního vybavení Prodávajícího a bude
uchovávat veškeré materiály, vybavení, dokumenty a jiný majetek Prodávajícího („Servisní vybavení
Prodávajícího“) bezpečně uskladněný v tomto skladovacím prostoru na nebezpečí Kupujícího.
Kupující nebude se Servisním vybavením Prodávajícího nakládat jinak než v souladu s písemnými
pokyny Prodávajícího.
Před jakoukoli návštěvou ze strany zaměstnanců, zástupců, poradců nebo subdodavatelů
Prodávajícího Kupující:
(i) odstraní jakoukoli izolaci potrubí;
(ii) dodá a sestaví vhodné lešení (pokud bude požadováno) pro umožnění pracovního přístupu
k zařízení a vybavení Kupujícího; a
(iii) dodá nezbytné zdvižné zařízení a nezbytnou obsluhu.
Po jakékoli návštěvě zaměstnanců, zástupců, poradců nebo subdodavatelů Prodávajícího bude
Kupující odpovědný za opětovnou instalaci izolace jakéhokoli potrubí a demontáž jakéhokoli
instalovaného lešení.
Kupující poskytne zaměstnancům, zástupcům, poradcům a subdodavatelům Prodávajícího veškeré
speciální bezpečnostní oděvy a vybavení, jaké může být nezbytné pro dodržení pravidel Kupujícího
ohledně ochrany zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí (vyjma skořepinové helmy,
bezpečnostních brýlí, overalů a ochranné obuvi, které budou poskytnuty Prodávajícím).
Kupující zajistí, aby zaměstnanci, zástupci, poradci a subdodavatelé Prodávajícího byli zahrnuti
v pojistné smlouvě Kupujícího (tj. byli ze strany Kupujícího pojištěni) na odpovědnost za škodu
způsobenou třetím osobám na částku nejméně ve výši devadesát milionů korun českých (90.000.000
CZK) na jednotlivý případ po dobu, kdy jsou takoví zaměstnanci nebo subdodavatelé na pracovišti
Kupujícího.
Nouzové výjezdy jsou zamýšleny pro skutečná nouzová selhání zařízení nebo vybavení Kupujícího,
které je předmětem Smlouvy, a budou Kupujícímu naúčtovány ze strany Prodávajícího za příslušnou
denní sazbu specifikovanou v Potvrzení objednávky. Každý Nouzový výjezd bude vyúčtován jako
jeden (1) další den poskytování Služeb nad rámec počtu dnů specifikovaných v Potvrzení objednávky
na dodání Služeb.
Kupující bere na vědomí a souhlasí, že Prodávající v žádném okamžiku nebude vlastnit, zabírat nebo
kontrolovat (ani na něj nebude pohlíženo, jako by měl pod kontrolou) jakoukoli část pracoviště
Kupujícího a/nebo mu nebudou uloženy jakékoli povinnosti nebo odpovědnost podle zákonů nebo
jiných právních předpisů nebo zvykového práva týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti s ohledem na
jakoukoli část pracoviště Kupujícího.

OBECNÉ
15. Platby a další povinnosti Kupujícího
(a) Ve vztahu ke Zboží a za podmínek článku 15(d) Prodávající vyfakturuje Kupujícímu plnou výši kupní
ceny Zboží v okamžiku odeslání Zboží nebo kdykoli poté. Prodávající je oprávněn požádat o zálohu až
do výše 100 % kupní ceny včetně DPH. Aplikace ustanovení § 2119 odst. 1 českého občanského
zákoníku je tímto vyloučena.
(b) Ve vztahu ke Službám Prodávající vyfakturuje Kupujícímu cenu Služeb buď měsíčně, nebo čtvrtletně,
podle toho, jak je uvedeno ve Smlouvě.
(c) V případě, že se Kupující rozhodne zakoupit Zboží nebo Služby od Prodávajícího, které nejsou
uvedeny ve Smlouvě, ale které se Smlouvou souvisí, pak se podmínky takové Smlouvy budou
vztahovat na takové další Zboží nebo Služby, a Prodávající vyfakturuje Kupujícímu cenu takového
Zboží nebo Služeb v souladu s článkem 15(a) nebo 15(b), podle konkrétního případu, a to pod
původním číslem Nákupní objednávky, pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak.
(d) Prodávající může podle svého výlučného uvážení písemně souhlasit s tím, že Kupující uhradí Zboží
ve splátkách, nebo může písemně souhlasit s udělením kreditu Kupujícímu s ohledem na jakoukoli
platbu za Zboží. V případě, že Prodávající bude souhlasit s platbou ve splátkách nebo s udělením
kreditu Kupujícímu s ohledem na platbu Kupujícího za Zboží, pak Prodávající měsíčně vyfakturuje
Kupujícímu dohodnuté splátky kupní ceny. Prodávající může podle vlastního výlučného uvážení
písemným oznámením Kupujícímu zrušit (s okamžitou platností) právo Kupujícího na kredit nebo
platbu za Zboží ve splátkách.
(e) Kupující uhradí každou fakturu předloženou Prodávajícím:
(i) do třiceti (30) dnů od data vystavení faktury nebo v jiné lhůtě po datu vystavení faktury, jaká bude
dohodnuta ve Smlouvě, podle toho, která lhůta skončí dříve; a
(ii) v CZK (českých korunách) (nebo takové jiné měně, s jakou může Prodávající kdykoli souhlasit)
na bankovní účet písemně sdělený Prodávajícím.
(f) Čas je podstatným požadavkem s ohledem na platby. V případě, že Kupující neuhradí fakturu k datu
splatnosti, bude Kupující v prodlení s platbou a uhradí Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z dlužné částky po splatnosti za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta nevylučuje ani neomezuje
právo Prodávajícího na náhradu jakékoli Ztráty způsobené prodlením Kupujícího s platbou.
(g) Veškeré částky splatné Kupujícím podle Smlouvy jsou bez DPH, která k nim může být účtována. V
případech, kdy je Prodávajícím podle Smlouvy uskutečněno zdanitelné plnění Kupujícímu pro účely
DPH, Kupující po přijetí platné faktury na DPH od Prodávajícího uhradí Prodávajícímu takovou další
částku s ohledem na DPH, jaká je přičitatelná dodávce Služeb nebo Zboží, zároveň se splatností
platby za takovou dodávku Služeb nebo Zboží.
(h) Kupující provede veškeré platby splatné podle Smlouvy v plné výši bez jakýchkoli srážek, ať již
z důvodu zápočtu, protinároku, slevy, srážky nebo z jiného důvodu, pokud tak nepožaduje zákon.
(i) Žádná platba nebude považována za obdrženou, dokud Prodávající neobdrží zúčtované finanční
prostředky.
(j) Veškeré platby náležejíci Prodávajícímu podle Smlouvy se stanou splatnými k datu ukončení Smlouvy
bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení.
(k) Pokud Kupující neuhradí Prodávajícímu jakoukoli částku podle Smlouvy k datu splatnosti:
(i) Kupující bude povinen uhradit úrok z prodlení Prodávajícímu v maximální sazbě přípustné na
základě zákona; a
(ii) Prodávající bude oprávněn podle vlastního uvážení a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči
Kupujícímu pozastavit plnění svých povinností podle Smlouvy a podle jakýchkoli dalších Smluv
uzavřených mezi Prodávajícím a Kupujícím nebo ukončit Smlouvu a jakékoli další Smlouvy
uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím s okamžitou platností.
(l) Pokud Kupující uhradí jakoukoli částku Prodávajícímu, aniž by ji rozdělil mezi konkrétní dluhy nebo
závazky, uhrazená částka bude přerozdělena tak, jak uzná Prodávající za vhodné. Prodávající může
přidělit jakoukoli uhrazenou částku jedné či více konkrétním položkám, u kterých je platba splatná,
namísto přidělení ke všem položkám, u kterých je platba splatná.
(m) Kupující bude dodržovat veškeré platné zákony a jiné právní předpisy, které budou ke kterémukoli
okamžiku platné a účinné, včetně právních předpisů týkajících se ochrany dat, podplácení a korupce.
Kupující je povinen dodržet požadavky zákona proti uplácení Velké Británie z roku 2010 („Zákon“)
a nezapojí se do jakékoli činnosti, která by zakládala trestný čin podle čl. 1, 2 nebo 6 tohoto Zákona,
pokud taková činnost, praktika nebo jednání proběhlo ve Velké Británii. Kupující dále dodrží
požadavky zákona Velké Británie o moderním otroctví z roku 2015, včetně zajištění, že veškeré formy
nucené práce budou eliminovány z jeho obchodní činnosti, a zajistí dodržení těchto podmínek i ze
strany jakéhokoli svého subdodavatele.
16. Zrušení smlouvy
(a) Žádná smlouva nebude ze strany Kupujícího zrušena, pokud k tomu Prodávající nedá svůj předchozí
písemný souhlas.
(b) V případě, že Prodávající bude souhlasit se zrušením Smlouvy nebo její části Kupujícím, Prodávající
bude moci bez ohledu na jakákoli další práva, která může vůči Kupujícímu mít, požadovat po
Kupujícím úhradu poplatku za zrušení. Jakýkoli poplatek za zrušení bude odpovídat typu smlouvy,
která má být zrušena. Smlouva na zakázkové Zboží vyrobené Prodávajícím podle specifikace
Kupujícího může podléhat poplatku za zrušení ve výši 100 % smluvní ceny poté, co bylo odesláno

(c)

Potvrzení objednávky.
V případě, že Prodávající bude souhlasit se zrušením Smlouvy s ohledem na dodávky Zboží nebo
Služeb (nebo obojího), které byly objednány podle zvláštních požadavků Kupujícího, bude Kupující
odpovídat za veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu až do doby zrušení Smlouvy, a to nad rámec
úhrady poplatku za zrušení podle článku 16(b).

17. Duševní vlastnictví
(a) Kupující bere na vědomí, že:
(i) Práva duševního vlastnictví ke Zboží a jakýmkoli materiálům připraveným Prodávajícím nebo
jeho jménem, které se vztahují ke Zboží a jeho vývoji (mimo jiné včetně výkresů, návrhů, vzorků,
modelů a dalších předmětů) („Materiály související se Zbožím“) jsou vlastnictvím Prodávajícího
nebo výrobců Zboží z řad třetích stran (podle konkrétního případu);
(ii) žádné ustanovení těchto Podmínek ani Smlouvy nebude vykládáno jako udělení licence nebo
jakéhokoli práva ve prospěch Kupujícího k Právům duševního vlastnictví ke Zboží nebo
Materiálům souvisejícím se Zbožím. Kupující může dále prodat Zboží při dodržení práva
Prodávajícího na kontrolu použití jeho ochranných známek v rámci Evropského hospodářského
prostoru nebo jurisdikce, do které je Zboží prodáváno, a Kupující poskytne Prodávajícímu
požadovanou součinnost při předcházení oslabení práv Prodávajícího ze strany paralelních
dovozců; a
(iii) jakákoli dobrá pověst související s jakoukoli ochrannou známkou připojenou ke Zboží nebo na
něj aplikovanou bude náležet výlučně Prodávajícímu nebo následně jakémukoli jinému vlastníku
ochranné známky.
(b) Kupující nepřebalí Zboží a bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího neumožní výmaz,
zakrytí nebo vynechání jakýchkoli ochranných známek Prodávajícího nebo jiných slov či označení
aplikovaných na Zboží, ani přidání jakýchkoli dalších označení nebo slov.
(c) Kupující nepoužije (jinak než v souladu s těmito Podmínkami nebo Smlouvou) ani nebude usilovat
o registraci jakékoli ochranné známky nebo obchodního názvu (včetně názvu společnosti), který by byl
identický nebo zavádějícím způsobem podobný nebo by obsahoval jakékoli ochranné známky nebo
obchodní názvy, které Prodávající vlastní nebo ke kterým si Prodávající nárokuje práva kdekoli na
světe.
(d) Pokud bude kdykoli namítnuto, že Zboží porušuje práva třetí strany, nebo pokud podle důvodného
názoru Prodávajícího taková námitka bude pravděpodobně vznesena, Prodávající může podle
vlastního uvážení a na vlastní náklady:
(i) změnit nebo nahradit Zboží v objednávce pro vyhnutí se porušení práv třetích stran; nebo
(ii) zajistit pro Kupujícího právo pokračovat v užívání Zboží; nebo
(iii) odkoupit Zboží za cenu uhrazenou Kupujícím, minus amortizace v sazbě aplikované na vlastní
vybavení Prodávajícího.
(e) Kupující neprodleně oznámí Prodávajícímu:
(i) jakékoli skutečné, hrozící nebo předpokládané porušení jakýchkoli Práv duševního vlastnictví ke
Zboží nebo Materiálům souvisejícím se Zbožím (nebo obojímu), o kterých se Kupující dozví; a
(ii) jakýkoli nárok třetí strany, o kterém se Kupující dozví, tvrdící že prodej nebo propagace Zboží
nebo použití Materiálů souvisejících se Zbožím (nebo obojí) porušuje práva jakékoli osoby.
(f) Kupující souhlasí (na žádost a náklady Prodávajícího) učinit veškeré roky, které mohou být důvodně
žádány, pro pomoc Prodávajícímu při vedení jakéhokoli řízení nebo obraně před jakýmkoli řízením
v souvislosti s jakýmkoli nárokem na porušení práv třetích stran uvedeným v článku 17(e), a Kupující
neučiní žádné prohlášení ani nepřipustí žádnou okolnost týkající se jakéhokoli takového nároku nebo
jej ohrožující, pokud k tomu neobdrží předchozí písemný souhlas Prodávajícího.
(g) V případě jakéhokoli nároku, řízení nebo žaloby třetí strany proti Kupujícímu nárokující porušení práv
této třetí strany jakýmikoli Právy duševního vlastnictví ke Zboží nebo Materiálům souvisejícím se
Zbožím (nebo obojímu), bude se Prodávající takovému nároku, řízení nebo žalobě bránit na vlastní
náklady Prodávajícího, a to za podmínky, že:
(i) Kupující neprodleně písemně oznámí Prodávajícímu existenci jakéhokoli takového nároku, řízení
nebo žaloby; a
(ii) Prodávajícímu bude dána plná kontrola nad obhajobou proti takovému nároku, řízení nebo
žalobě,
s tím, že Prodávající nebude odpovídat (nebude odpovědný) ani vést obhajobu proti nároku, řízení
nebo žalobě v rozsahu, ve kterém takové porušení práv vznikne na základě úpravy Zboží nebo
Materiálů souvisejících se Zbožím (nebo obojího) nebo v souvislosti s takovou úpravou, provedené
kýmkoli jiným než Prodávajícím nebo jeho oprávněným zástupcem, nebo z použití nebo připojení
Zboží nebo Materiálů souvisejících se Zbožím (nebo obojího) k produktům nebo materiálům třetí
strany, které nejsou specifikovány nebo předem výslovně písemně povoleny Prodávajícím, nebo v
případech, kdy daný nárok, řízení nebo žaloba vznikne na základě změn Specifikace Zboží
provedených Prodávajícím podle požadavků Kupujícího, nebo na základě předmětů porušujících
práva třetí strany, které pochází od Kupujícího, nebo jsou Kupujícím navrženy nebo zvoleny.
(h) Prodávající nahradí Kupujícímu částku rovnající se jakékoli odpovědnosti uložené Kupujícímu
v pravomocném rozsudku z titulu porušení práv popsaného v článku 17(g), s výjimkou porušení práv,
za které Prodávající neodpovídá.
(i) Veškerá Práva duševního vlastnictví ke Službám nebo vznikající ze Služeb nebo v souvislosti s nimi
jsou majetkem Prodávajícího.
(j) Veškerá Práva duševního vlastnictví k materiálům, vybavení, dokumentům a jinému majetku
Prodávajícího jsou výlučným vlastnictvím Prodávajícího nebo jeho poskytovatelů licencí a budou na
požádání Prodávajícímu vrácena.
18. Zákaz obchodu
(a) Kupující se Prodávajícímu zavazuje, že Kupující neprodá ani jinak nedodá Zboží třetí straně, na
kterou se vztahuje jakýkoli zákonný zákaz obchodu vydaný Spojenými státy americkými nebo
členským státem Evropské unie („Sankcionovaná třetí strana“).
(b) Bez ohledu na článek 18(a), pokud Prodávajícímu bude oznámeno nebo se bude důvodně domnívat,
že Kupující zamýšlí prodat nebo jinak dodat Zboží Sankcionované třetí straně, Prodávající bude
oprávněn po oznámení Kupujícímu odmítnout dodávku Zboží nebo jeho části a nebude za takové
odmítnutí Kupujícímu jakkoli odpovědný.
19. Omezení a vyloučení odpovědnosti
(a) ZA PODMÍNEK ČLÁNKU 19(B) NEBO JINÉHO ČLÁNKU A BEZ JEJICH OMEZENÍ CELKOVÁ
VÝŠE OPOVĚDNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO VŮČI KUPUJÍCÍMU, AŤ JIŽ VYPLÝVAJÍCÍ ZE
SMLOUVY, PORUŠENÍ JINÉ PRÁVNÍ POVINNOSTI (VČETNĚ NEDBALOSTI), PORUŠENÍ
ZÁKONNÉ POVINNOSTI NEBO JINAK, ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY (JAK JE ZDE DEFINOVÁNO),
VZNIKLÁ PŘÍMO ČI NEPŘÍMO Z JAKÉKOLI SMLOUVY O DODÁNÍ ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB
(NEBO TÉ ČÁSTI SMLOUVY, KTERÁ SE TÝKÁ DODÁNÍ ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB) NEBO
V SOUVISLOSTI S NÍ, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ 100 % HODNOTY SMLOUVY (TJ.
CENY ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB), ZE KTERÉ NÁROK KUPUJÍCÍHO VZNIKL.
(b)
(c)

Omezení odpovědnosti Prodávajícího za Ztráty podle článku 19(a) neomezuje jeho povinnost
poskytnout kompenzaci za újmu způsobenou přirozeným právům jednotlivce nebo způsobenou
úmyslně či z hrubé nedbalosti.
PRODÁVAJÍCÍ NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVÍDAT KUPUJÍCÍMU VE SMYSLU § 2939 –
2942 ZÁKONA Č. 89/2012 Sb.

(d) KUPUJÍCÍ BERE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍ, ŽE OMEZENÉ ZÁRUKY A VEŠKERÁ OMEZENÍ
A VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO UVEDENÁ V TĚCHTO PODMÍNKÁCH JSOU
PŘIMĚŘENÁ A ZOHLEDNĚNÁ V CENĚ ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB (NEBO OBOJÍHO), A KUPUJÍCÍ V
SOULADU S TÍMTO AKCEPTUJE RIZIKA NEBO SE PŘIMĚŘENÝM ZPŮSOBEM POJISTÍ (NEBO
OBOJÍ).
(e) Prodávající nebude odpovědný za jakékoli Ztráty vzniklé Kupujícímu v případě, že jakékoli informace
z jakékoli Cenové nabídky nebo Potvrzení objednávky budou aplikovány v souvislosti s jinými
produkty, než je Zboží a Služby.
(f) Tento článek 19 přetrvá i po ukončení nebo zrušení Smlouvy.
20. Vyšší moc
(a) Prodávající nebude odpovídat Kupujícímu za jakékoli prodlení nebo neplnění svých povinností podle
Smlouvy v důsledku Zásahu Vyšší moci.
(b) V případě, že Zásah Vyšší moci zabrání Prodávajícímu v poskytnutí jakýchkoli Služeb nebo Zboží
(nebo obojího) po více než čtyřicet čtyři (44) Pracovních dnů, Prodávající bez omezení jakýchkoli jeho
dalších práv nebo prostředků nápravy bude mít právo okamžitě ukončit Smlouvu s Kupujícím zasláním
písemného oznámení (výpovědi bez výpovědní doby) Kupujícímu.
21. Případy prodlení, ukončení, odnětí, pozastavení; řešení sporů
(a) Prodávající může Smlouvu s okamžitou platností ukončit zasláním písemného oznámení Kupujícímu

(tj. výpovědí bez výpovědní doby), pokud:
(i) Kupující neuhradí jakoukoli splatnou částku podle Smlouvy k datu splatnosti; nebo
(ii) Kupující jinak poruší Smlouvu s Prodávajícím, a toto porušení, pokud bude napravitelné a pokud
bylo předtím Kupujícímu písemně oznámeno, nebude napraveno do pěti (5) Pracovních dnů
poté, co Kupující takové oznámení obdrží; nebo
(iii) Prodávající ukončí jakoukoli jinou Smlouvu mezi Prodávajícím a Kupujícím; nebo
(iv) Kupující je nebo se jinak stane insolventním nebo neschopným platit své dluhy nebo pozastaví
platby svým věřitelům nebo tím pohrozí nebo nebude schopen platit své dluhy při splatnosti nebo
přizná svou neschopnost platit své dluhy; nebo
(v) Kupující zahájí jednání se svými věřiteli nebo skupinou věřitelů s cílem posunout termín
splatnosti svých dluhů, nebo učiní návrh nebo uzavře kompromis nebo dohodu se svými věřiteli
jinak než výlučně pro účely plánu pro solventní sloučení;
(vi) je podán návrh, doručeno oznámení, přijato usnesení nebo vydán příkaz v souvislosti se
zrušením Kupujícího jinak než výlučně pro účely solventního sloučení;
(vii) věřitel nebo zástavní věřitel Kupujícího dosáhne zajištění nebo převezme držbu majetku
Kupujícího nebo jeho části nebo bude zahájeno exekuční řízení nebo jiné řízení o odnětí či
zajištění majetku Kupujícího nebo jeho části a takové zajištění nebo řízení nebude zrušeno do
čtrnácti (14) dnů;
(viii) bude podána žádost k soudu nebo vydáno rozhodnutí o ustanovení správce majetku, nebo
pokud je doručeno oznámení o záměru ustanovit správce majetku nebo pokud je namísto
Kupujícího ustanoven správce majetku;
(ix) vykonavatel kvalifikované kontroly nad majetkem Kupujícímu bude oprávněn ustanovit nebo
ustanoví insolvenčního správce;
(x) jakákoli osoba se stane oprávněnou pro ustanovení správce majetku Kupujícího nebo bude
ustanoven správce majetku Kupujícího;
(xi) nastane jakákoli událost nebo bude zahájeno řízení ve vztahu ke Kupujícímu v jakékoli jurisdikci,
jejímž je subjektem, se stejnými nebo obdobnými účinky, jako jsou uvedeny v článku 21(a)(iv) až
článku 21(a)(x) (včetně);
(xii) Kupující pozastaví, pohrozí pozastavením, ukončí nebo pohrozí ukončením veškeré své
obchodní činnosti nebo její podstatné části;
(xiii) finanční situace Kupujícího se zhorší v takovém rozsahu, že podle názoru Prodávajícího bude
ohrožena schopnost Kupujícího adekvátně plnit jeho povinnosti podle Smlouvy.
(b) V případě, že Prodávající ukončí Smlouvou v souladu s článkem 21(a), bude Prodávající oprávněn
(podle svého výlučného uvážení a bez ohledu na jakákoli jeho další práva podle vyplývající z těchto
Podmínek nebo čehokoli jiného) zaslat písemné oznámení Kupujícímu a učinit jeden či (v rozsahu,
v jakém nebudou ve vzájemném rozporu) více z následujících úkonů:
(i) pozastavit dodávky Zboží, které mají být dodány podle jakékoli smlouvy Kupujícímu;
(ii) odvolat jakékoli výslovné nebo konkludentní zmocnění k prodeji nebo použití Zboží, k němuž
právní titul nepřešel na Kupujícího („Relevantní zboží“);
(iii) požadovat po Kupujícím, aby Prodávajícímu dodal jakékoli Relevantní zboží; Kupující toto učiní,
jinak bude Prodávající oprávněn vstoupit do prostor, kde se Relevantní zboží nachází, nebo kde
se Prodávající domnívá, že se nachází, a Relevantní zboží odejmout bez vzniku jakékoli
odpovědnosti za vzniklou škodu na prostorách, zařízení nebo vybavení Kupujícího.
22. Utajení informací
Kupující i Prodávající („Přijímající strana“) budou uchovávat v přísné tajnosti veškeré technické
a komerční know-how, specifikace, vynálezy, procesy nebo iniciativy, které jsou důvěrné povahy
a byly předány Přijímající straně druhou smluvní stranou („Předávající strana“), jejím zaměstnancům,
zástupcům nebo subdodavatelům, a jakékoli jiné důvěrné informace ohledně obchodní činnosti,
produktů a služeb Předávající strany, které může Přijímající strana obdržet. Přijímající strana může
předat takové důvěrné informace těm svým zaměstnancům, zástupcům a subdodavatelům, kteří je
potřebují znát pro účely plnění povinností Přijímající strany podle Smlouvy, a zajistí, aby tito
zaměstnanci, zástupci a subdodavatelé plnili povinnosti vymezené v tomto článku 22 tak, jako by sami
byli smluvní stranou Smlouvy. Přijímající strana může také předat ty důvěrné informace Předávající
strany, jejichž předání je požadováno zákonem, jakémukoli státnímu nebo regulačnímu orgánu nebo
příslušnému soudu. Tento článek 22 přetrvá i po ukončení nebo zrušení Smlouvy.
23. Vedlejší ustanovení
(a) Práva Prodávajícího podle těchto Podmínek jsou nad rámec jakýchkoli jiných práv, které může
Prodávající mít podle obecných právních předpisů nebo z jiného titulu. Kupující přejímá nebezpečí
změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 českého občanského zákoníku. Ve smyslu § 1753 zákona
č. 89/2012 Sb. Kupující tímto prohlašuje, že ustanovení těchto Podmínek jsou adekvátní a mohla být
důvodně očekávána.
(b) Pokud se Kupující skládá ze dvou či více osob, jejich povinnosti jsou společné a nerozdílné.
(c) Kupující nepostoupí, nepřevede, nedá do zástavy, nezatíží, nezadá jako subdodávku ani nebude jinak
nakládat nebo obchodovat s jakoukoli Smlouvou nebo jakýmikoli právy nebo povinnostmi (nebo
obojím) (podle konkrétního případu) podle těchto Podmínek, ať již zcela nebo zčásti, bez předchozího
písemného souhlasu Prodávajícího. Jakékoli takové jednání ze strany Kupujícího bez předchozího
písemného souhlasu Prodávajícího bude neplatné.
(d) Prodávající může kdykoli postoupit, převést, dát do zástavy, zatížit, zadat jako subdodávku nebo jinak
nakládat nebo obchodovat s jakýmikoli svými právy nebo povinnostmi (nebo obojím) (podle
konkrétního případu) podle jakékoli Smlouvy nebo jakékoli její části jakékoli osobě nebo společnosti.
(e) Vzdání se jakéhokoli práva vyplývajícího ze Smlouvy nebo ze zákona ze strany Prodávajícího nebude
účinné, pokud nebude učiněno písemně. Jakékoli neuplatnění nebo prodlení s uplatněním nebo
částečné uplatnění jakéhokoli práva ze strany Prodávajícího nebo jakéhokoli práva nebo opravného
prostředku vyplývajícího ze Smlouvy nebo ze zákona nezakládá vzdání se tohoto nebo jakéhokoli
jiného práva nebo opravného prostředku. Žádné jednotlivé uplatnění práva Prodávajícího nezabrání
pozdějšímu uplatnění tohoto nebo jiného práva nebo opravného prostředku.
(f) Jakékoli vzdání se práv ze strany Prodávajícího vyplývajících z jakéhokoli porušení Smlouvy nebo
prodlení s plněním Smlouvy na straně Kupujícího nebude vykládáno jako vzdání se jakýchkoli práv
z vyplývajících z následných porušení nebo prodlení a žádným způsobem neovlivní podmínky
Smlouvy.
(g) Žádné ustanovení Smlouvy nebude vymahatelné jakoukoli osobou, která není její smluvní stranou.
(h) Tento článek 23 přetrvá i po ukončení nebo zrušení Smlouvy.
24. Oznámení
(a) Jakékoli oznámení učiněné Kupujícím podle těchto Podmínek nebo jakékoli relevantní Smlouvy vůči
Prodávajícímu bude učiněno písemně a zasláno předplacenou prioritní poštou nebo doručeno osobně
společnosti Spirax Sarco spol. s r.o., IČ 49685554, se sídlem Pražská 1455/18a, Hostivař, 102 00
Praha 10, Česká republika, nebo na jinou adresu k rukám osoby, kterou může Prodávající Kupujícímu
oznámit.
(b) Jakékoli oznámení učiněné Prodávajícím podle těchto Podmínek nebo jakékoli relevantní Smlouvy
vůči Kupujícímu bude učiněno písemně a zasláno předplacenou prioritní poštou nebo doručeno
osobně na jakoukoli adresu, ze které Prodávající obdržel komunikaci od Kupujícího v souvislosti s
těmito Podmínkami nebo Smlouvou.
(c) Oznámení budou považována za doručená:
(i) v případě odeslání prioritní poštou dva (2) Pracovní dny po odeslání (bez dne odeslání); nebo
(ii) v případě osobního doručení v den doručení.

