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1. Rozsah platnosti 
Pre obchodný styk s našimi zákazníkmi, aj pre informácie a poradenstvo, platia výhradne nasledovné 
podmienky. Ak sú v obchodnom vzťahu s naším zákazníkom zavedené naše Všeobecné obchodné 
podmienky, platia aj pre všetok ďalší obchodný styk medzi zákazníkom a nami, pokiaľ nie je písomne 
dohodnuté inak. Podmienky zákazníka platia iba vtedy, ak a nakoľko ich výslovne písomne uznáme. Naše 
mlčanie k takýmto odlišným podmienkam zvlášť neplatí ako uznanie, alebo súhlas, ani v prípade budúcich 
zmlúv. Naše podmienky platia namiesto prípadných nákupných podmienok zákazníka aj vtedy, ak podľa 
týchto prijatie zákazky je považované za bezpodmienečné akceptovanie nákupných podmienok. Zákazník 
akceptuje prijatím nášho potvrdenia zákazky výslovne, že sa zrieka svojej právnej námietky odvodenej od 
jeho nákupných podmienok. 
2. Informácie, poradenstvo, vlastnosti tovaru 
2.1 
Poskytovanie informácií a poradenstvo týkajúce sa našich výrobkov prebieha výhradne na základe našich 
doterajších skúseností. Pri tom uvedené hodnoty je potrebné považovať za priemerné. Všetky údaje o našich 
výrobkoch, najmä vyobrazenia, výkresy, údaje o rozmeroch, výkone a ostatné technické údaje, ktoré sú 
obsiahnuté v našich ponukách a tlačovinách, treba považovať za približné priemerné hodnoty. Zmena 
konštrukcie, technických údajov, rozmerov a hmotnosti zostávajú dovtedy vyhradené. 
2.2 
Odvolávky na normy, podobné technické nariadenia a technické údaje, popisy a vyobrazenie predmetu 
dodávky v ponukách, prospektoch a našej reklame vyjadrujú údaje o vlastnostiach nášho výrobku len vtedy, 
ak sme tento charakter výslovne deklarovali ako vlastnosť nášho tovaru; inak sa jedná o nezáväzné 
všeobecné špecifikácie výkonu. 
2.3 
Záruka platí za nami prevzatú len vtedy, ak sme písomne označili vlastnosť výrobku ako garantované. 
3. Skúšobné dielce - modely 
Vlastnosti našich skúšobných dielcov resp. modelov sa stávajú súčasťou zmluvy len vtedy, ak toto bolo 
výslovne písomne dohodnuté. Naše vzorky, modely a prototypy zostávajú našim majetkom a nesmú byť bez 
nášho písomného súhlasu predávané, alebo sprístupnené tretej strane. 
4. Uzavretie zmluvy, objem dodávky, prevzatie 
4.1 
Naše ponuky zostávajú nezáväzné. Predstavujú stimul k objednávke. Zmluva sa uskutoční - aj v plynulom 
obchodnom styku - len vtedy, keď písomne potvrdíme objednávku zákazníka. Pre obsah zmluvy o dodávke je 
smerodajné naše potvrdenie objednávky. Pri okamžitej dodávke môže byť naše potvrdenie nahradené našou 
faktúrou alebo dodacím listom. 
4.2 
Pre všetky dohody, vedľajšie dojednania, prísľuby a zmeny zmluvy je vyžadovaná písomná forma. Toto platí 
aj pre zmluvné vypovedanie dohody v písomnej forme. 
4.3 
Pri objednávkach s dodávkou na vyzvanie, alebo pri odloženom prevzatí s príčinou na strane zákazníka sme 
oprávnení zaobstarať si materiál pre celú zákazku a vyrobiť celé objednané množstvo ihneď. Prípadné 
požiadavky na zmenu od zákazníka nemôžu byť preto už po prijatí zákazky zohľadnené, pokiaľ toto nebolo 
výslovne písomne dohodnuté. 
4.4 
Zákazník je povinný nás včas pred uzatvorením zmluvy písomne upozorniť na prípadné zvláštne požiadavky 
na náš tovar. 
4.5 
Sme oprávnení dodávku prekročiť, alebo skrátiť v jej kusovom, alebo hmotnostnom objeme až do 5% 
celkového objemu objednávky. 
4.6 
Ak sa prevzatie tovaru, alebo jeho expedícia oneskorí z dôvodu na strane zákazníka, sme oprávnení po 
stanovení a uplynutí 14-dňovej náhradnej lehoty podľa nášho výberu požadovať okamžité zaplatenie kúpnej 
ceny, alebo odstúpiť od zmluvy, alebo odmietnuť splnenie a požadovať namiesto celého plnenia náhradu 
škody. Stanovenie lehoty musí byť vykonané písomne. Nemusíme v ňom znovu poukazovať na práva z tejto 
klauzuly. V prípade požadovania náhrady škody je náhrada škody na zaplatenie najmenej 10% netto ceny 
dodávky. Preukázanie inej výšky škody, alebo nevzniknutí škody zostáva vyhradené. 
5. Dodávka, dodacia doba (lehota), meškanie dodávky 
5.1 
Záväzné dodacie termíny a lehoty musia byť explicitne a písomne dohodnuté. U nezáväzných, alebo 
približných (cca., asi, atď.) dodacích termínoch a lehotách sa budeme snažiť ich pokiaľ je to možné dodržať  
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podľa našich možností. 
5.2 
Dodacie lehoty začínajú doručením nášho potvrdenia objednávky zákazníkovi, nie však skôr, pokiaľ nie sú 
vyjasnené všetky podrobnosti vyhotovenia objednávky a pokiaľ nie sú k dispozícii všetky ostatné požiadavky 
zákazníka, ktoré majú byť splnené; zodpovedajúcim spôsobom to platí pre dodacie termíny. Pokiaľ zákazník 
po potvrdení objednávky požaduje zmeny, začína nová dodacia lehota plynúť našim novým potvrdením 
objednávky. 
5.3 
Dodávky pred uplynutím dodacej doby sú prípustné. Ako deň dodania platí deň oznámenia pripravenosti k 
dodávke, inak deň expedície tovaru. Sme oprávnení vykonať čiastočné dodávky. Záujem o naše plnenie 
skončí v prípade neexistencie iného písomného dojednania len vtedy, ak podstatné diely nedodáme vôbec, 
alebo ich dodáme oneskorene. 
5.4 
Ak sa ocitneme v omeškaní s dodávkou, musí nám zákazník najskôr poskytnúť primeranú náhradnú lehotu 
na plnenie. Ak táto uplynie márne, môže zákazník za príslušných predpokladov uplatniť práva podľa zákona. 
Nároky na náhradu škody z dôvodu zanedbania povinností - či už z akéhokoľvek dôvodu - existujú len podľa 
úpravy pod č. 11. Ak nerealizujeme plnenie do termínu určeného v zmluve, alebo v lehote určenej v zmluve, 
môže zákazník odstúpiť od zmluvy len vtedy, ak v zmluve podmienil svoj záujem o plnení dodržania termínu 
plnenia. 
5.5 
Nie sme v omeškaní, ak je zákazník v omeškaní s plnením svojich záväzkov voči nám, aj takých, ktoré 
vyplývajú z iných zmlúv. 
6. Výhrada vlastnej dodávky; vyššia moc a ostatné prekážky 
6.1 
Pokiaľ z dôvodov nami nezavinených nedostaneme dodávku, alebo plnenie od našich subdodávateľov vôbec, 
alebo nie správne, alebo nie včas, a alebo nastanú udalosti vyššej moci, budeme nášho zákazníka 
bezodkladne písomne informovať. V takom prípade sme oprávnení odložiť dodávku na dobu trvania prekážky 
alebo strán zatiaľ nesplnenej časti zmluvy odstúpiť od zmluvy úplne, alebo čiastočne, ak sme splnili našu 
vyššie uvedenú informačnú povinnosť a neprevzali obstarávacie riziko. Na úroveň vyššej moci je postavený 
štrajk, výluka, zásahy úradov, nedostatok energií a surovín, nezavinené núdzové situácie v doprave, 
nezavinené prevádzkové prekážky, ako napr. požiar, škody spôsobené vodou a škody na strojovom zariadení 
a všetky ostatné prekážky, ktoré pre objektívnom posúdení neboli spôsobené našim zavinením. 
6.2 
Ak je termín dodávky, alebo dodacia lehota záväzne dohodnutý (á) a z dôvodu udalostí podľa č.6.1 je 
dohodnutý termín dodávky, alebo dodacia lehota prekročený (á) o viac ako štyri týždne, je zákazník 
oprávnený strán zatiaľ nesplnenej časti odstúpiť od zmluvy. 
7. Expedícia a prechod rizik 
7.1 
Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, vykonávame expedíciu tovaru my nepoistenú na riziko a na ťarchu 
zákazníka. Výber spôsobu dopravy a dopravného prostriedku zostáva vyhradený nám. 
7.2 
Riziko náhodného zničenia, alebo náhodného poškodenia prechádza odovzdaním dodávaného tovaru na 
zákazníka, špeditéra, dopravcu, alebo iné podniky, určené na vykonanie transportu, najneskôr však 
okamihom opustenie nášho závodu, skladu alebo pobočky na zákazníka. 
7.3 
Ak sa zásielka oneskorí preto, že sme z dôvodu celkového, alebo čiastočného omeškania zákazníka so 
zaplatením uplatnili naše zádržné právo, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu na strane zákazníka, prechádza 
riziko na zákazníka najneskôr od dátumu oznámenia pripravenosti na expedíciu. 
8. Zanedbanie povinnosti / Záruka 
8.1 
Rozpoznateľné vady je zákazník povinný reklamovať písomne bez odkladu, najneskôr však do 12 dní po 
realizácii plnenia, pokiaľ nie je dohodnuté inak - aj strán zákazníkom použiteľnej časti plnenia. Chyby 
rozpoznateľné pri dodaní musia byť okrem toho reklamované dopravcovi, alebo našim pracovníkom 
vykonávajúcim dodávku a musí byť daný podnet k zaznamenaniu vád týmito osobami. Reklamácia vád musí 
podľa možností obsahovať detailný opis vady. Reklamácia po tejto lehote vylučuje akýkoľvek nárok zákazníka 
na poskytnutie záruky. Ak je podľa vyššie uvedenej povinnosti preskúmať dodávku už pri dodaní možné 
rozpoznať vady týkajúce sa množstva (kusov) alebo hmotnosti, je zákazník povinný tieto vady pri prevzatí 
tovaru reklamovať dopravcovi a nechať si reklamáciu potvrdiť. 
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8.2 
Ostatné zanedbanie povinnosti je zákazník povinný písomne reklamovať pred uplatnením ďalších práv 
bezodkladne so stanovením primeranej lehoty na odstránenie. 
8.3 
Ak sa už vyskytla vada, bude odstránená podľa našej voľby bezplatnou opravou, alebo náhradnou dodávkou, 
pričom nám prislúchajú v zásade dva pokusy o náhradné plnenie. Chyby, ktoré sú zavinené zákazníkom a 
neoprávnenou reklamáciou odstránime, ak je zákazník obchodníkom, na poverenie a na náklady zákazníka. 
Opravu a náhradnú dodávku sme povinní vykonať len v tej krajine, v ktorej sme náš výrobok zákazníkovi 
predali, alebo dodali tovar podľa určenia a podľa zmluvy. 
8.4 
Pri 
- nevydarenom náhradnom plnení, neúnosnosti náhradného plnenia, odmietnutí náhradného plnenia; 
nevynúteného plnenia v zmluvne dohodnutej lehote, v ktorej zákazník zmluvne podmienil trvania svojho 
záujmu o plnení dodržania termínu plnenia; 
- alebo ak nastali mimoriadne okolnosti, ktoré po zvážení vzájomných záujmov oprávňujú okamžité uplatnenie 
nižšie uvedených práv; 
môže zákazník požadovať zníženie úhrady (zľavu), alebo v zásade zrušenie zmluvy (odstúpenie) a náhradu 
škody, alebo náhradu výdavkov. Ak sa zanedbanie povinnosti nevzťahuje výnimočne na pracovné výkony z 
našej strany, je odstúpenie od zmluvy vylúčené, ak je naše zanedbanie povinnosti zanedbateľné. Odstúpenie 
je taktiež vylúčené, s výnimkou ručenia za chyby, ak zanedbanie povinnosti nespadá do našej zodpovednosti. 
8.5 
Na preukázateľné chyby materiálu, chybné prevedenie alebo konštrukčné chyby poskytujeme - pokiaľ nebolo 
písomne dohodnuté inak - záruku po dobu jedného roka, počítajúc odo dňa zákonného započatia premlčacej 
lehoty. Vyššie uvedená premlčacia lehota platí aj pre konkurenčné nároky z nedovoleného konania a pre 
prípadné nároky zo škôd zavinených chybným výrobkom. Záruku možno o jeden rok predĺžiť, ak bola po roku 
používania nami vykonaná kontrola stavu dodaného zariadenia. 
8.6 
Ďalšie nároky zákazníka z dôvodu, alebo v súvislosti s chybami, alebo škodami spôsobenými chybným 
výrobkom, či už z akéhokoľvek dôvodu, existujú len v rozsahu ustanovení bodu 11, pokiaľ sa nejedná o 
nároky na náhradu škody z prísľubu vlastnosti alebo garancie, ktorá má zabezpečiť zákazníka proti riziku 
škody zavinenej chybným výrobkom. Aj v takom prípade však ručíme len za typické a predvídateľné škody. 
8.7 
Naša záruka a ručenie sú vylúčené, ak vady a s nimi súvisiace škody nespočívajú preukázateľne v chybnom 
materiáli, konštrukcii alebo prevedení, alebo chybnom návode na montáž. Záruka nie je poskytovaná najmä v 
nasledujúcich prípadoch: nevhodné alebo neodborné použitie, chybná montáž alebo uvedenie do prevádzky 
objednávateľom alebo treťou stranou, prirodzené opotrebenie, zlé alebo neopatrné zaobchádzanie, zlá 
údržba, nevhodné prevádzkové prostriedky, zle vykonané stavebné práce, nevhodný podklad, chemické, 
elektrochemické alebo elektrické vplyvy - pokiaľ nepatria do zodpovednosti dodávateľa. Naša záruka zaniká 
aj vtedy, ak kupujúci odstráni sériové číslo na predmete kúpy. Naše ručenia podľa bodu 11 zostávajú 
nedotknuté. 
8.8 
Ak objednávateľ alebo tretia strana vykoná neodborné opravy, neručí dodávateľ žiadnym spôsobom za škody 
tým vzniknuté. To isté platí aj pre zmeny predmetu dodávky uskutočnené bez predchádzajúceho súhlasu 
dodávateľa. 
9. Ceny, platobné podmienky, námietka neistoty 
9.1 
Všetky ceny sa zásadne rozumia v mene Euro alebo Kč bez obalu, dopravného a prípadnej prirážky za 
podlimitné množstvo zo závodu alebo skladu, plus daň z pridanej hodnoty, ktorú nesie zákazník, vždy v 
príslušnej zákonom predpísanej výške. 
9.2 
Plnenia, ktoré nie sú súčasťou dohodnutého objemu dodávky, budú uskutočnené, ak nebolo dohodnuté inak, 
na báze našich príslušných platných všeobecných cenníkov. 
9.3 
Sme oprávnení jednostranne primerane zvýšiť úhradu v prípade zvýšenia nákladov na obstaranie materiálu, 
mzdových nákladov a vedľajších mzdových nákladov a nákladov na energie a nákladov vzniknutých z 
predpisov na ochranu životného prostredia, ak medzi uzavretím zmluvy a dodávkou leží obdobie dlhšie ako 
štyri mesiace. 
9.4 
Naše faktúry sú splatné podľa dohodnutých platobných podmienok. Ak nie je dohodnuté inak potom sú  
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splatné do 30 dní po dátume fakturácie bez skonta alebo iných zrážok. 
9.5 
Zákazník sa ocitá v omeškaní, aj bez upomienky, počnúc nasledujúcim dňom po vypršaní zodpovedajúcej 
lehoty splatnosti. 
9.6 
So vznikom omeškania sú účtované úroky z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy bez DPH za každý 
kalendárny deň omeškania. Ako dátum zaplatenia platí dátum príchodu peňažnej sumy k nám do firmy, alebo 
pripísaním platby na náš účet. Uplatnenie nároku na náhradu toto presahujúcej škody zostáva vyhradené. 
9.7 
Ak nie sú dodržané platobné podmienky, alebo sú známe rozpoznateľné okolnosti, ktoré podľa svedomitého 
obchodnického uváženia nechávajú vzniknúť dôvodnej pochybnosti o bonite zákazníka, a síce aj také 
skutočnosti, ktoré existovali už v čase uzatvorenia zmluvy, ale neboli alebo nemuseli nám byť známe, sme, 
bez ujmy ďalších zákonných práv, v týchto prípadoch oprávnení zastaviť ďalšie práce na prebiehajúcich 
zákazkách alebo dodávkach tovaru a požadovať za ešte otvorené dodávky platbu vopred, alebo poskytnutie 
pre nás prijateľných záruk, a po márnom uplynutí primeranej náhradnej lehoty pre poskytnutie takýchto záruk 
- bez ujmy ďalších zákonných práv - odstúpiť od zmluvy. Zákazník je povinný nám nahradiť všetky škody 
spôsobené nerealizovaním zmluvy. 
9.8 
Zádržné právo alebo právo zákazníka na započítanie existuje len ohľadom takých protinárokov, ktoré nie sú 
sporné alebo sú právoplatne potvrdené, iba ak protinárok vznikol z porušenia závažnej zmluvnej povinnosti z 
našej strany. 
9.9 
Platby môžu byť realizované len priamo nám alebo poverenej osobe, ktorá vlastní poverenie na inkaso. 
10. Výhrada vlastníctva 
10.1 
Vyhradzujeme si vlastnícke právo na všetky nami dodané zariadenia a tovar (ďalej len "tovar s výhradou 
vlastníctva"), kým všetky naše pohľadávky z obchodného styku so zákazníkom vrátane v budúcnosti 
vzniknutých nárokov z neskôr uzatvorených zmlúv nebudú vyrovnané. Toto platí aj pre zostatok v náš 
prospech, ak jednotlivé alebo všetky pohľadávky sú nami zahrnuté do bežného účtu (kontokorentu) a je 
vypočítaný zostatok. 
10.2 
Zákazník je povinný tovar s výhradou vlastníctva dostatočne poistiť, zvlášť proti požiaru a krádeži. Nároky 
voči poisťovni zo škodového prípadu týkajúceho sa tovaru s výhradou vlastníctva sú už týmto postúpené nám 
vo výške hodnoty tovaru s výhradou vlastníctva. 
10.3 
Zákazník je oprávnený dodaný tovar ďalej realizovať v obvyklom obchodnom styku. Ostatné dispozície, 
zvlášť zástavy (zálohy) alebo poskytnutie vlastníctva garancie mu nie sú dovolené. Pokiaľ nebude tovar s 
výhradou vlastníctva pri ďalšom predaji tretím nadobúdateľom ihneď zaplatený, je zákazník povinný tovar 
ďalej realizovať len s výhradou vlastníctva. Oprávnenie na ďalšiu realizáciu tovaru s výhradou vlastníctva 
zaniká bez ďalšieho, ak zákazník zastaví platby alebo sa ocitne voči nám v omeškaní s platbou. 
10.4 
Zákazník nám týmto postupuje všetky pohľadávky vrátane garancií a vedľajších práv, ktoré vzniknú z alebo v 
súvislosti s ďalšou realizáciou tovaru s výhradou vlastníctva voči koncovému odberateľovi alebo voči tretím 
stranám. Nesmie uzatvárať so svojimi odberateľmi žiadne dohody, ktoré akýmkoľvek spôsobom vylučujú 
alebo obmedzujú naše práva, alebo zmarí postúpenie pohľadávok. V prípade realizácie tovaru s výhradou 
vlastníctva s inými predmetmi platí pohľadávka voči tretiemu odberateľovi vo výške ceny dodávky dojednanej 
medzi nami a zákazníkom za postúpenú, pokiaľ z faktúry nemožno zistiť čiastky pripadajúce na jednotlivé 
druhy tovaru. 
10.5 
Zákazník je oprávnený k inkasu nám odovzdaného tovaru až do nášho kedykoľvek možného odvolania. Na 
naše požiadanie je povinný nám podať všetky informácie a podklady potrebné na inkaso postúpených 
pohľadávok a, ak tak neurobíme sami, ihneď informovať svojich odberateľov o postúpení. 
10.6 
Pokiaľ zákazník zahrnie pohľadávky z ďalšej realizácie tovaru s výhradou vlastníctva do kontokorentného 
vzťahu, ktorý existuje s jeho odberateľmi, postupuje nám už v tejto chvíli uznané záverečné saldo vzniknuté v 
jeho prospech vo výške sumy, ktorá zodpovedá celkovej sume pohľadávky z ďalšej realizácie nášho tovaru s 
výhradou vlastníctva zahrnuté do kontokorentného vzťahu. 
10.7 
Pokiaľ zákazník už postúpil pohľadávky z ďalšej realizácie nami dodaného tovaru a tovar, ktorý má byť nami  
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dodaný tretím osobám, zvlášť na základe pravého a nepravého faktoringu, alebo uzavrel iné dohody, na 
základe ktorých by mohli byť obmedzené naše existujúce alebo budúce zaisťovacie práva podľa bodu 10, je 
povinný nám toto bezodkladne oznámiť. V prípade nepravého faktoringu sme oprávnení odstúpiť od zmluvy a 
požadovať vydanie už dodaného tovaru; to isté platí v prípade pravého faktoringu, ak zákazník podľa zmluvy 
s faktorom nemôže voľne disponovať s kúpnou cenou pohľadávky. 
10.8 
Pri rokovaní v rozpore so zmluvou, najmä pri omeškaní so zaplatenia, sme - bez toho, aby sme museli vopred 
odstúpiť od zmluvy - oprávnení k spätnému odobratiu všetkých tovarov s výhradou vlastníctva; zákazník je v 
tomto prípade bez ďalšieho povinný tovar vydať. Za účelom zistenia stavu nami dodaného tovaru smieme 
kedykoľvek v normálnej pracovnej dobe vstúpiť do obchodných priestorov zákazníka. Pri spätnom odobratí 
tovaru s výhradou vlastníctva je nutné odstúpenie od zmluvy len vtedy, ak sme toto výslovne písomne 
prehlásili, alebo toto predpokladajú záväzné zákonné ustanovenia. O všetkých zásahoch tretích strán do 
tovaru s výhradou vlastníctva, alebo nám postúpených pohľadávok je zákazník povinný nás bezodkladne 
informovať. 
10.9 
Ak hodnota garancií existujúcich pre nás podľa predchádzajúcich ustanovení prekročí zabezpečené 
pohľadávky celkovo o viac ako 10%, sme na vyžiadanie zákazníka do tejto miery povinní uvoľniť garancie 
podľa nášho výberu. 
11. Vylúčenie a obmedzenie ručenia 
11.1 
Ručíme za vlastné úmyselné alebo hrubo nedbalé zanedbanie povinností a úmyselné, alebo hrubo nedbalé 
zanedbanie povinností zákonných zástupcov alebo poverené osoby a za porušenie zásadných zmluvných 
povinností a v prípade nami zavinenej nemožnosti a závažného zanedbania povinnosti. To isté platí, ak v 
prípade porušenia ostatných povinností v zmysle platného zákona nie je možné požadovať od zákazníka, aby 
prijal naše plnenie. Ďalej ručíme v prípade poškodenia života, telesného zranenia a poškodenia zdravia aj 
zákonnými zástupcami alebo poverenými osobami. To isté platí, ak sme prevzali záruku za charakter nášho 
tovaru, alebo existenciu prevádzkového výsledku a pri ručení podľa zákona o ručení za výrobok. 
11.2 
Ak neručíme podľa predchádzajúceho bodu 11.1, neručíme za všetky voči nám smerované nároky na 
náhradu škody z existujúceho zmluvného vzťahu kvôli zavinenému zanedbaniu povinností, či už z 
akéhokoľvek právneho dôvodu, v prípade ľahkej nedbanlivosti. 
11.3 
V prípade vyššie uvedeného ručenia podľa bodu 11.2 a ručenia bez zavinenia, zvlášť pri počiatočnej 
nemožnosti a právnych nedostatkoch, ručíme len za typické a predvídateľné škody. 
11.4 
Ručenie z prevzatia obstarávacieho rizika sa nás týka len vtedy, ak sme obstarávacia riziko prevzali výslovne 
na základe písomnej dohody. 
11.5 
Ručenie za nepriame škody a škody spôsobené chybou tovaru je vylúčené, ak sme neporušili zásadnú 
zmluvnú povinnosť alebo voči nám, našim vedúcim pracovníkom alebo povereným osobám nie je vznesená 
výhrada úmyselného alebo hrubo nedbalého zanedbania povinnosti. 
11.6 
Ručenie vo väčšom rozsahu je vylúčené. 
11.7 
Vylúčenie resp. obmedzenie ručenia podľa predchádzajúcich bodov 11.2 až 11.5 platia v rovnakom rozsahu v 
prospech vedúcich a nevedúcich pracovníkov a ostatných poverených osôb a našich subdodávateľov. 
11.8 
Nároky zákazníka na náhradu škody z tohto zmluvného vzťahu môžu byť uplatnené len v prekluzívnej lehote 
jedného roka od zákonného začatia premlčacej lehoty. 
11.9 
Obrátenie dôkazného bremena nie je predchádzajúcimi úpravami spôsobené. 
12. Miesto plnenia; sídlo súdu; aplikovateľné právo 
12.1 
Miesto plnenia pre všetky zmluvné záväzky je sídlo našej spoločnosti. Výhradným sídlom súdu pre všetky 
spory sú - pokiaľ to zákon pripúšťa – Teplice v Českej republike. Sme však oprávnení žalovať zákazníka v 
sídle jeho všeobecného súdu. 
12.2 
Pre všetky právne vzťahy medzi zákazníkom a nami platí výhradne právo Českej republiky, zvlášť s 
vylúčením obchodného práva Spojených národov. 
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13. Používanie software 
13.1 
Pokiaľ je v objeme dodávky obsiahnutý software, platia prednostne licenčné podmienky pre neho dohodnuté. 
Ak také nie sú k dispozícii, je zákazníkovi poskytnuté nevýhradné právo používať dodaný softvér na 
zariadeniach resp. výrobkoch s ním dodaných vrátane ich dokumentácie. Je prenechaný na použitie na k 
tomu určených predmetoch dodávky. Používanie software na viac ako jednom systéme je zakázané. 
13.2 
Objednávateľ môže kopírovať, prepracovávať, prekladať softvér alebo ho prevádzať z objektového do 
zdrojového kódu len v rozsahu prípustného podľa platného zákona. Objednávateľ sa zaväzuje neodstraňovať 
údaje o výrobcovi - najmä záznam o autorských právach - alebo ich bez nášho predchádzajúceho písomného 
súhlasu nemeniť. 
13.3 
Všetky ostatné práva na software a dokumentáciu, vrátane kópií zostávajú nám resp. dodávateľovi software. 
Poskytovanie sublicencií nie je prípustné. 
14. Zmeny našich Všeobecných obchodných podmienok / Záverečné ustanovenia 
14.1 
Zmeny týchto obchodných podmienok budú klientovi oznámené písomne. Platia za schválené zákazníkom, 
pokiaľ zákazník v stanovenej lehote nevznesie námietku. Na tento právny dôsledok musíme s oznámením 
zmeny zvlášť upozorniť. Zákazník nám musí odoslať námietku do šiestich týždňov od doručenia oznámenia 
zmeny. 
14.2 
Zákazník nie je bez nášho súhlasu oprávnený prevádzať svoje zmluvné práva. 
14.3 
Zákazník sa zaväzuje v prípade exportu nášho tovaru dodržať všetky platné exportné ustanovenia Českej 
republiky a Spolkovej republiky Nemecko. 
14.4 
V prípade neúčinnosti jednotlivých zmluvných ustanovení zostávajú ostatné ustanovenia plne účinné. Na 
mieste neúčinného ustanovenia platí bez ďalšieho taká úprava, ktorá v rámci toho, čo pripúšťa zákon je mu 
najbližšia. 
Upozornenie: 
Podľa ustanovení zákona o ochrane dát upozorňujeme, že naša firma používa počítačové spracovanie dát a 
v tejto súvislosti uchovávame aj dáta vyplývajúce z obchodného styku so zákazníkom. 
 
Teplice, 01.01.2020 


