TERMS AND CONDITIONS FOR THE SUPPLY OF
GOODS AND SERVICES OF
OFF-HIGHWAY POWERTRAIN SERVICES GERMANY
GMBH
These Terms and Conditions for the Supply of Goods and
Services govern relations between Off-Highway Powertrain
Services Germany GmbH (“Supplier”) and its customer
(“Customer”) regarding defined parts (“Equipment”) of
Customer’s machinery (“Machinery”), including but not
limited to inspection, maintenance, repair and replacement,
monitoring or corrective maintenance with the intention to
limit unplanned production downtimes of the Equipment.
These Terms and Conditions apply to the Contract to the
exclusion of any other terms that the Customer seeks to
impose or incorporate, or which are implied by trade,
custom, practice or course of dealing.
1. DEFINITIONS
In these Terms and Conditions, the following definitions
apply:
Business Day: a day (other than a Saturday, Sunday or a
public holiday) when banks in Germany are open for
business.
Contract: the contract between the Supplier and the
Customer for the supply of Goods and/or Services in
accordance with these Terms and Conditions.
Customer: the person or entity who purchases the Goods
and/or Services from the Supplier.
Goods: the goods (or any part of them) set out in the Order
and/or the Contract.
Goods Specification: any specification for the Goods,
including any relevant plans or drawings that are agreed in
writing by the Customer and the Supplier.
Order: the Customer's order for the supply of Goods and/or
Services.
Services: the services as set out in the Order.
2. BASIS OF CONTRACT
2.1 Unless specifically referred to as binding, any quotation
given by the Supplier shall not constitute an offer, and is
only valid for a period of 20 Business Days from its date of
issue. The Parties shall determine content and details of the
Goods and/or Services in the Contract, stating at least a
detailed description of the machinery and the equipment,
description of the Goods and/or Services and the time the
provision of the Goods and/or Services shall commence.
2.2 The Order constitutes an offer by the Customer to
purchase Goods and/or Services in accordance with these
Terms and Conditions. The Order shall only be deemed to
be accepted when the Supplier issues acceptance of the
Order in text form. Through the textual acceptance, a
Contract is concluded.
2.3 The Contract constitutes the entire agreement between
the parties. Any statement, promise, assurance or any
guarantees made or given by or on behalf of the Supplier
only become binding if and to the extent the Supplier
expressly agreed to them in text form and they became part
of the Contract.
2.4 Any samples, drawings, descriptions or advertising
issued by the Supplier with regard the Goods or illustrations
or descriptions of the Services contained in the Supplier's
catalogues or brochures are issued or published for the sole
purpose of giving an approximate idea of the Services
and/or Goods described in them. Unless specifically
referred to in the Contract they shall not form part of the
Contract or have any contractual force.
3. CUSTOMER'S OBLIGATIONS
3.1 The Customer shall:
(a) ensure that the terms of the Order and (if submitted by
the Customer) the Goods Specification are complete and
accurate;
(b) co-operate with the Supplier in all matters relating to the
supply of the Goods and/or delivery of the Services;

VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY
OFF-HIGHWAY POWERTRAIN SERVICES GERMANY
GMBH
Následující Všeobecné dodací podmínky upravují právní
vztahy mezi Off-Highway Powertrain Services Germany
GmbH (“dodavatel”) a objednavatelem (“zákazník”) ve
vztahu k definovaným dílům (“equipment”) strojů zákazníka
(“stroj”) a/nebo výkonům jako je inspekce, servisní opatření,
oprava a výměna, monitorování a údržba/oprava podle
potřeby, jejichž účelem je omezení neplánovaných výpadků
výroby. Tomuto textu odporující nebo odchylně znějící
všeobecné
obchodní
podmínky
zákazníka
nejsou
akceptovány.

1. DEFINICE
Platí následující definice:
Pracovní den: každý den (mimo soboty, neděle a zákonem
určených svátků), ve kterém jsou v Německu otevřené banky.
Smlouva: smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem týkající
se dodávky zboží a/nebo poskytnutí služeb podle těchto
Všeobecných dodacích podmínek.
Zákazník: osoba nebo právní subjekt, který nabývá/přijímá
zboží a/nebo služby od dodavatele.
Zboží: zboží (nebo jeho části), které je uvedené v objednávce
a/nebo smlouvě.
Specifikace: všechny specifikace zboží, včetně všech
stranami písemně dohodnutých plánů a výkresů.
Objednávka: objednávka zákazníka týkající se zboží a/nebo
služeb.
Služby: služby uvedené v objednávce.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY
2.1 Nabídky jsou nezávazné, pokud nebyly výslovně
označeny jako závazné, a mají platnost 20 pracovních dnů od
jejich vypracování. Náplň a podrobnosti zboží a/nebo služeb
jsou určeny ve smlouvě, která musí obsahovat minimálně
popis stroje a equipmentu, zboží a/nebo služeb, a začátek
plnění.
2.2 Objednávka je nabídka zákazníka týkající se nabytí
zboží a/nebo služeb podle těchto Všeobecných dodacích
podmínek.
Objednávka platí jako přijatá pouze tehdy, pokud je
dodavatelem
textově
potvrzena.
Textovým
přijetím/potvrzením je uzavřena smlouva.
2.3 Smlouva představuje jedinou dohodu mezi stranami.
Výpovědi, přísliby, ujištění nebo případné záruky učiněné
dodavatelem nebo jeho jménem jsou závazné pouze tehdy a
pouze v rozsahu, v jakém je dodavatel výslovně textově
potvrdil a staly se součástí smlouvy.
2.4 Vzorky, výkresy, popisy nebo reklamy, které jsou
dodavatelem vydávány ve vztahu ke zboží, a ilustrace nebo
popisy služeb v katalozích nebo brožurách dodavatele slouží
pouze pro přibližný popis nabídky zboží a/nebo služeb.
Pokud na ně není ve smlouvě jmenovitě explicitně odkázáno,
nejsou tyto součástí smlouvy a nemají žádnou právní
závaznost.

3. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
3.1 Zákazník musí:
(a) zajistit, aby byl obsah objednávky a (pokud jsou tyto
vypracovávány zákazníkem) specifikací úplný a správný;
(b) ve všech směrech spolupracovat s dodavatelem tak, aby
bylo umožněno dodání zboží a/nebo poskytnutí služeb;
(c) umožnit dodavateli, jeho pracovníkům, zástupcům,
poradcům a subdodavatelům volný přístup do areálu

(c) provide the Supplier, its employees, agents, consultants
and subcontractors, free access to the Customer's
premises, lockable dry rooms for storing the tools and items
of equipment, appropriate facilities, including opportunities
for washing and first aid equipment office accommodation
and other facilities at Customer’s premises as reasonably
required by the Supplier to provide the Services;
(d) provide upon Customer’s cost customary personnel
protection equipment, such as safety shoes or goggles.
Special preventive equipment, such as respiratory
protection equipment shall be provided by Customer or,
upon Customer’s cost, by Supplier.
(e) provide the Supplier with such information and materials
on the machinery and/or equipment, including but not
limited to manuals, service instructions, previous service
records, available to Customer or as reasonably required by
Supplier to supply the Services, and ensure that such
information is accurate in all material respects and
documents and reflects any technical modifications or other
changes to the surrounding or installation site of the
equipment.
(f) provide the Supplier at the Customer’s expense with a
reasonable number of skilled and unskilled assistants
employed by the Customer;
(g) prepare the Customer's premises, the machinery and
the equipment for the supply of the Services, in particular
but not limited to cleaning machinery and equipment
(including evacuating of fills and fluids, where necessary)
and preparing safe and unrestricted access at all time. The
Customer shall whenever Supplier’s or its subcontractor´s
approach the machinery ensure that the machinery is taken
out of operation as well as that any pipes are locked all
times;
(h) carry out all construction, bedding and/or scaffolding
work required and providing hoisting devices, heavy tools
and other devices necessary for the Supplier as well as to
gain access to the machinery and/or equipment necessary
(“Customer Materials”) for a proper and safe delivery of the
Services and/or Goods;
(i) provide sufficient heating, lighting, operating materials,
energy and water, including the requisite connections;
(j) obtain and maintain at Customer’s cost all necessary
licences, permissions and consents which may be required
for the Services before the date on which the Services are
to start and/or the Goods are to be delivered;
(k) keep and maintain all materials, equipment, documents
and other property of the Supplier (“Supplier Materials”) at
the Customer's premises in safe custody at its own risk,
maintain the Supplier Materials in good condition until
returned to the Supplier, and not dispose of or use the
Supplier Materials other than in accordance with the
Supplier's written instructions or authorisation;
(l) ensure that the Supplier's personnel are not subject to
any health or safety risks while performing the Services;
(m) ensure that all Customer's equipment is in good working
order and suitable for the purposes for which it is used and
conforms to all relevant standards or requirements;
(n) inform the Supplier in text form in advance of all safety
regulations which it has issued for its own personnel and/or
third parties on the Customer’s site or related to the
Customer’s work;
(o) inform the Supplier in text form of any internal or external
safety or other training or qualification required for
Supplier’s personnel before entering the Customer’s site
and provide for or reimburse Supplier the costs of such
qualification; and
(p) inform the Supplier in text form in advance of all special
hazards which may emanate from the machinery or arise
from the performance of the Services and especially of any
changes thereof during the term of any Contract.
3.2 Any waste accruing in connection with the performance
of the Services or delivery of the Goods, such as dismantled
materials and spent utilities, auxiliaries and consumables,
shall be duly removed and disposed of by Customer at its
own expense.

zákazníka a poskytnout mu ve svém areálu uzamykatelná a
suchá místa pro uložení případného nářadí a pracovních
zařízení, přiměřená zařízení a možnost mytí, materiál první
pomoci, kancelářské místnosti a jiná zařízení, která dodavatel
rozumně potřebuje pro poskytování služeb;
(d) poskytnout na své náklady obvyklé osobní ochranné
prostředky, například bezpečnostní obuv nebo ochranné
brýle.
vláštní ochranná opatření, jako jsou například dýchací
přístroje, budou zajištěny zákazníkem nebo na náklady
zákazníka dodavatelem;
(e) předat dodavateli všechny informace a materiály ke
stroji a/nebo equipmentu, včetně, ale nikoli pouze příruček,
servisních návodů, zpráv z předchozích inspekcí a údržby,
pokud je má zákazník k dispozici nebo mohou být
dodavatelem rozumně požadovány pro provedení služeb, a
zajistit, aby byly tyto informace ve všech důležitých aspektech
úplné a byly v nich dokumentovány všechny technické úpravy
equipmentu nebo jiné změny (instalačního) prostředí
equipmentu;
(f) poskytnout dodavateli na své náklady jako pomocníky
přiměřený počet svých dostatečně kvalifikovaných
pracovníků;
(g) připravit svůj areál, stroj a equipment tak, aby mohly být
služby nerušeně provedeny, zejména musí stroj a equipment
vyčistit (pokud je to potřebné, pak včetně vypuštění náplní a
kapalin) a zajistit k nim trvalý, bezpečný a bezbariérový
přístup. Zákazník při každém zásahu dodavatele nebo jeho
subdodavatele na stroji zajistí, aby byl tento stroj vypnutý a
všechna vedení byla zablokována;
(h) zajistit všechny potřebné konstrukční práce, skladové
nebo lešenářské práce a poskytnout zdvíhací zařízení, těžkou
techniku a jiné předměty potřebné pro přístup ke stroji nebo
equipmentu nebo pro řádné a bezpečné provádění služeb
nebo montáže zboží („materiál zákazníka“);
(i) zajistit a poskytnout dostatečné vytápění, osvětlení,
pracovní materiál, energie a vodu, včetně potřebných
přípojek;
(j) zajistit na své náklady před zahájením poskytování
služeb a/nebo dodávkou zboží a poté udržovat veškeré
licence, povolení a souhlasy, které jsou případně potřebné
pro poskytování služeb a/nebo dodávku zboží;
(k) na vlastní riziko bezpečně přechovávat ve svém areálu
veškeré pracovní materiály, stroje, přístroje a zařízení,
podklady a jiný majetek dodavatele („materiál dodavatele“),
udržovat materiál dodavatele až do jeho vrácení dodavateli v
dobrém stavu, neodstraňovat ho a používat ho pouze v
souladu s písemnými instrukcemi nebo povoleními předanými
mu dodavatelem;
(l) zajistit, aby nebyl personál dodavatele vystaven při
poskytování služeb bezpečnostním rizikům;
(m) zajistit, aby byl materiál zákazníka funkční a vhodný pro
účely, ke kterým je používán, a aby odpovídal všem
rozhodujícím standardům a požadavkům;
(n) dodavatele předem textově informovat o všech
bezpečnostních ustanoveních, která stanovil pro své vlastní
pracovníky nebo třetí osoby ve vztahu ke svému areálu nebo
provozu.;
(o) dodavatele předem textově informovat o interních nebo
externích bezpečnostních nebo nácvikových nebo
kvalifikačních požadavcích, které musí personál dodavatele
absolvovat před vstupem do areálu zákazníka. Zákazník k
tomu zajistí potřebný nácvik nebo uhradí náklady s ním
spojené;
(p) dále musí dodavatele předem textově informovat o
zvláštních nebezpečích spojených se strojem nebo
poskytováním služeb a také o všech změnách v hodnocení
rizik, ke kterým dojde po dobu platnosti smlouvy.
3.2 Odpady vzniklé v souvislosti s poskytováním služeb
nebo dodávkou zboží, jako jsou demontované materiály,
spotřebované provozní prostředky, pomůcky a spotřební
materiál, je zákazník povinen na své náklady řádně odstranit.
3.3 Zákazník ručí za to, že nejsou zboží nebo produkty,
které toto zboží obsahují, součástí farmaceutických produktů
nebo lékařské technologie, vybavení pro závody, elektráren
nebo letadel, a nebudou v nich instalovány, to platí zejména

3.3 The Customer guarantees that the performance of
Services and/or supply of Goods, or products containing the
Goods, will not be installed in, or constitute parts of,
pharmaceutical and medical engineering products, motor
racing equipment, power stations and missiles, especially
such as aircraft, satellites and rockets.
3.4 The Customer is obliged to notify the Supplier in writing
at an early stage, but no later than on conclusion of the
Contract, if Goods are subject to Germany's foreign trade
legislation. If this is the case, the Supplier is entitled to
withdraw from the Contract within four weeks of issue of the
notification, without this giving rise to any claims on the part
of the Customer.
3.5 When using the Goods outside of Germany, the
Customer himself is responsible for compliance with the
legal provisions applicable there. Within the framework of
the scope permissible by law, we assume no liability
whatsoever in the event of non-compliance.
3.6 If the Supplier's performance of any of its obligations in
respect of the performance of the Services and/or supply of
the Goods is prevented or delayed by any act or omission
by the Customer or failure by the Customer to perform any
relevant obligation (Customer Default):
(a) the Supplier shall without limiting its other rights or
remedies have the right to suspend performance of the
Services and/or supply of Goods until the Customer
remedies the Customer Default, and to rely on the Customer
Default to relieve it from the performance of any of its
obligations to the extent the Customer Default prevents or
delays the Supplier's performance of the Services and/or
supply of the Goods;
(b) the Supplier shall not be liable for any costs or losses
sustained or incurred by the Customer arising directly or
indirectly from the Supplier's failure or delay to perform the
Services and/or supply the Goods as set out in this clause
3.6; and
(c) the Customer shall reimburse the Supplier on written
demand for any costs or losses sustained or incurred by the
Supplier arising directly or indirectly from the Customer
Default.
4. DELIVERY OF GOODS
4.1 The Supplier shall deliver the Goods to and/or perform
the Services at the location set out in the Contract.
4.2 Unless stated otherwise in the Contract any quoted
dates are approximate only.
4.3 The Supplier shall have no liability for any failure to
deliver or any delay in delivery to the extent that such failure
is caused by a Force Majeure Event, any delay of third party
suppliers, the Customer's failure to undertake the necessary
preparations or to provide the Supplier with adequate
delivery instructions for the Goods or other instructions that
are relevant to the supply of the Goods or performance of
the Services.
4.4 To the extent that the Goods are to be manufactured in
accordance with Goods Specification supplied by the
Customer, the Customer shall indemnify the Supplier
against all liabilities, costs, expenses, damages and losses
(including any direct, indirect or consequential losses, loss
of profit, loss of reputation and all interest, penalties and
legal and other reasonable professional costs and
expenses) suffered or incurred by the Supplier in
connection with any claim made against the Supplier for
actual or alleged infringement of a third party's intellectual
property rights arising out of or in connection with the
Supplier's use of the Goods Specification. This clause 0
shall survive termination of the Contract.
4.5 The Supplier may deliver the Goods and Services by
instalments, which shall be invoiced and paid separately.
Each instalment shall constitute a separate Contract. Any
delay in delivery or defect in an instalment shall not entitle
the Customer to cancel any other instalment.
5. TRANSFER OF TITLE AND RISK
5.1 The risk of loss of the Goods shall pass to the Customer
upon their delivery.
5.2 The ownership of the Goods shall remain with the
Supplier until the Supplier has received payment in full. The

pro letadla, satelity nebo rakety.
3.4 Zákazník je povinen dodavatele co nejdříve, nejpozději
však při uzavírání smlouvy, písemně informovat o
skutečnosti, že se na zboží vztahují německé vývozní
podmínky. Pokud by tomu tak bylo, je dodavatel oprávněn v
průběhu čtyř týdnů po obdržení tohoto sdělení od smlouvy
odstoupit, aniž by z toho zákazníkovi vznikly jakékoli nároky.
3.5 Pokud bude zákazník používat zboží mimo Německo, je
výhradně odpovědný za dodržení místně platných právních
požadavků.
3.6 Pokud bude jednání nebo nečinnost zákazníka bránit
dodavateli v poskytnutí služby nebo dodání zboží nebo tyto
zpozdí nebo pokud zákazník neprovede výkony a úkony, ke
kterým byl povinen („prodlení zákazníka“), platí následující:
(a) Dodavatel je bez omezení jiných jeho práv oprávněn
pozdržet poskytnutí služby a/nebo dodání zboží až do
odstranění prodlení zákazníka. Dodavatel není v prodlení,
pokud mu brání v poskytnutí služby a/nebo dodání zboží
prodlení zákazníka;
(b) Dodavatel neručí za škody nebo náklady, které vzniknou
zákazníkovi z důvodu neposkytnutí služby a/nebo nedodání
zboží dodavatelem podle tohoto bodu 3.6; a
(c)
Zákazník je povinen nahradit dodavateli na základě
jeho písemného požadavku všechny škody a náklady, které
mu vznikly přímo nebo nepřímo prodlením zákazníka nebo v
souvislosti s ním.

4. DODÁVKA ZBOŽÍ
4.1 Dodavatel je povinen dodat zboží do smluvně
stanoveného místa dodání, respektive poskytnout službu ve
smluvně stanoveném místě dodání.
4.2 Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, jsou všechny
dodací lhůty pouze odhadem.
4.3 Dodavatel neručí za nedodání nebo opožděné dodání,
pokud byl tento stav způsoben zásahem vyšší moci nebo
prodlením subdodavatele nebo tím, že zákazník neprovedl
nebo neprovedl včas potřebné přípravy nebo nepředal dodací
a jiné pokyny potřebné pro dodání zboží nebo poskytnutí
služby.
4.4 Pokud bude zboží vyrobeno podle specifikací
předávaných zákazníkem, osvobodí zákazník dodavatele od
všech nároků, nákladů a škod (včetně přímých a nepřímých
škod, ušlého zisku, poškození dobrého jména a zaplacených
úroků, smluvních pokut, přiměřených nákladů na právní
zastoupení a výloh), které dodavatel utrpí ve spojení s
nárokem kvůli skutečnému nebo tvrzenému poškození práv
třetí osoby k duševnímu vlastnictví v rámci využívání
specifikací. Toto ustanovení 4.4 platí i po skončení smlouvy.
4.5 Dodavatel je oprávněn dodat zboží nebo poskytnout
službu po částech a tyto pak samostatně vyúčtovat, tyto
faktury musí být uhrazeny. Každá dílčí dodávka představuje
samostatnou smlouvu. Prodlení nebo vadné plnění u jedné
dílčí dodávky neopravňuje zákazníka k výpovědi ostatních
dílčích dodávek.

5. VLASTNICTVÍ A PŘECHOD RIZIK
5.1 Riziko zániku zboží přechází na zákazníka dodáním.
5.2 Veškeré dodavatelem dodané zboží zůstává jeho
majetkem až do úplného přijetí všech plateb; přitom jsou
považovány dodávky zboží a poskytnutí služeb za související

delivery of any Goods and/or the performance of any
Services shall be deemed as coherent delivery.
5.3 Until the ownership of the Goods has passed to the
Customer, the Customer shall maintain the Goods in
satisfactory condition and keep them insured against all
risks for their full price on the Supplier's behalf from the date
of delivery, and give the Supplier such information relating
to the Goods as the Supplier may require from time to time.
5.4 The Customer may resell the Goods or incorporate them
into other products in the ordinary course of its business. As
far as the Good are combined with other products to form a
single item (“Item”), the Customer transfers proportional coownership of such Item to the Supplier. In case of a sale of
the Item the Customer transfers - as security - to the
Supplier any rights towards its customers and all secondary
rights resulting from such sale of the Item.
5.5 If Customer becomes subject to insolvency proceedings
or if the Supplier reasonably believes that any such event is
about to happen and informs the Customer about such
presumption before the ownership of the Goods was
passed to the Customer the Supplier may - without limiting
any other right or remedy of the Supplier - at any time
require the Customer to deliver up the Goods, provided that
the Goods were not already resold, or irrevocably
incorporated into other product and, if the Customer fails to
do so promptly, the Supplier may enter any premises of the
Customer or of any third party where the Goods are stored
in order to recover them.
6. MATERIAL DEFECTS AND DEFECTS OF TITLE
6.1 The Supplier warrants that on delivery, and for a period
of 12 months from the date of delivery (“Warranty Period”),
the Goods shall conform to the Goods Specification.
6.2 The Customer must inspect the Goods immediately
upon receipt and notify the Supplier of any defect
discovered without delay, but within two weeks at the latest.
This does particularly apply to obvious transport damages,
as well as differences in identity and quantity. If the
Customer fails to notify the Supplier, the Goods are
considered to be approved, taking the defect in question into
consideration, insofar as it is not a matter of a hidden defect.
For the rest the regulations of section 377 HGB (German
Commercial Code) apply.
6.3 If the Goods display a defect that was already present
at the time of the passing of risk, and if the Supplier was
notified of it within the time limit, the Supplier will, at its own
discretion and at its own expense, remedy the defect
(rectification) or deliver faultless Goods (replacement).
6.4 If the defect cannot be remedied within a reasonable
period, or if subsequent performance is to be considered to
have failed for other reasons, the Customer can, at his own
discretion, demand a re-duction in the remuneration
(reduction of the purchase price) or withdraw from the
Contract (withdrawal). Failure of subsequent performance
can only be assumed after the Supplier has been given
enough opportunity for rectification or replacement and the
subsequent performance has failed to achieve the desired
result, after the Supplier has refused or unacceptably
delayed subsequent performance, or if Supplier´s
performance is unacceptable for other reasons.
6.5 On demand and at Supplier´s expense, the Goods
replaced or substituted in the framework of subsequent
performance, and their parts, must be placed at Supplier´s
disposal by the Customer without delay. They become
Supplier´s property.
6.6 The Customer does have further claims for
reimbursement of expenses and damages owing to the
defective Goods only in accordance with section 9.
6.7 Claims for defects of quality do not exist insofar as the
defect is attributable to
(a) failure to comply with installation, operating or
maintenance instructions, or
(b) incorrect or unsuitable assembly, commissioning,
treatment, use or maintenance, or
(c) use of unsuitable operating materials, or

obchod.
5.3 Zákazník bude zboží od dodání až do přechodu
vlastnického práva udržovat v dobrém stavu, zajistí jeho
pojištění na plnou hodnotu proti všem rizikům a poskytne
dodavateli veškeré informace o stavu zboží, pokud budou tyto
dodavatelem požadovány.
5.4 Zákazník je oprávněn zboží v rámci svého podnikání
prodat dále nebo ho spojit s jinými produkty. Pokud je spojení
provedeno takovým způsobem, že je nutno považovat zboží
a produkt za jedinou jednotku („předmět“), poskytne zákazník
dodavateli poměrné spoluvlastnické právo k tomuto
předmětu. V případě prodeje předmětu převede zákazník na
dodavatele jako jistotu všechny odpovídající nároky a jiná
práva, která má vůči svému zákazníkovi.
5.5 Pokud bude před přechodem vlastnického práva
zahájeno na majetek zákazníka insolvenční řízení, nebo musí
dodavatel oprávněně předpokládat, že toto bezprostředně
hrozí a informuje o tom zákazníka a zboží ještě nebylo
prodáno dále nebo zpracováno, je dodavatel nezávisle na
ostatních jemu příslušejících právech oprávněn požádat
zákazníka o vydání zboží. Pokud zákazník tomuto požadavku
neprodleně nevyhoví, je dodavatel oprávněn vstoupit do
areálu zákazníka, ve kterém je zboží uloženo, a zboží
odebrat.

6. VĚCNÉ VADY, PRÁVNÍ VADY
6.1 Záruční lhůta za vady činí 12 měsíců od dodání zboží
(„záruční doba za vady“). Zboží odpovídá dohodnutým
specifikacím.
6.2 Zákazník je povinen zboží ihned po obdržení
zkontrolovat a o každé při tom zjištěné vadě dodavatele
neprodleně – nejpozději však v průběhu dvou týdnů – textově
informovat. To platí zejména pro zvenku patrné poškození při
přepravě, odchylky identity a množstevní odchylky. Pokud
zákazník tyto informace nepředá, je zboží považováno
vzhledem k dotčeným vadám za schválené, pokud se však
nejedná o skrytou vadu. V ostatním platí úprava § 377 HGB.
6.3 Pokud zboží vykazuje vadu, která existovala již v
okamžiku přechodu rizik, a tato je včas reklamována,
dodavatel podle své volby a na své náklady vadu odstraní
(oprava) nebo dodá bezvadné zboží (náhradní dodávka).
6.4 Pokud není možné odstranit vadu v přiměřené lhůtě
nebo náhradní plnění selže z jiného důvodu, může zákazník
podle své volby požadovat snížení ceny (sleva) nebo od
příslušné smlouvy odstoupit (odstoupení). Ze selhání
náhradního plnění je možno vycházet až tehdy, pokud byla
dodavateli poskytnuta dostatečná příležitost k opravě nebo
náhradní dodávce, ale nebylo dosaženo požadované
úspěšnosti náhradního plnění, náhradní plnění bylo
dodavatelem definitivně odmítnuto nebo nepřiměřeně
zpožděno, nebo pokud je situace neúnosná z jiných důvodů.
6.5 Zboží vyměněné, respektive nahrazené v rámci
náhradního plnění nebo jeho části musí zákazník na požádání
a náklady dodavatele tomuto neprodleně poskytnout.
Vyměněné zboží se stává vlastnictvím dodavatele.
6.6 Objednavateli přísluší další nároky na náhradu nákladů
nebo škody z důvodu vadného zboží pouze v rozsahu podle
bodu 9.
6.7 Nárok z věcné vady nevzniká, pokud vada vznikla v
důsledku
a)
porušení montážních předpisů, předpisů pro obsluhu
nebo údržbu nebo
b)
neodborné, respektive nevhodné montáže, uvedení
do provozu, ošetření, použití, respektive údržby nebo
c) použití nevhodných provozních prostředků nebo
d) zásahu do zboží nebo jeho změny ze strany zákazníka,
respektive třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu
dodavatele nebo
e) přirozeného opotřebení nebo
f) realizace specifikací, respektive instrukcí zákazníka
dodavatelem.
6.8 Pokud není dohodnuto jinak, je dodavatel povinen dodat
zboží, které není zatíženo průmyslovými ochrannými právy

(d) intervention in, or modification of, the Goods without
Supplier´s prior, written consent on the part of the Customer
or third parties, or
(e) natural wear and tear, or
(f) the implementation of Customer´s specifications or
instructions by the Supplier.
6.8 Unless otherwise agreed, the Supplier is obliged to
provide the Goods free of industrial property rights and
copyrights of third parties ("property rights") only in the
country of the place of production.
6.9 If a third party raises legitimate claims due to
infringement of property rights due to the contractual use of
the Goods by the Customer or its customers, the Supplier
will either obtain the right to use the Goods according to
Contract by the Customer or his customers at his own
expense or modify these Goods in such a way that is
reasonable for the Customer or his customer that the
property right is no longer violated. If both fail, are
unreasonable for the Customer or are rejected by the
Supplier, the Customer has the right - without prejudice to
possible claims for damages or reimbursement of expenses
- to withdraw from the Contract or to reduce the
remuneration.
6.10 In addition, the Supplier indemnifies the Sustomer
against all undisputed or legally enforceable third-party
property rights arising from the contractual use of the Goods
in accordance with section 6.9.
6.11 The obligations pursuant to sections 6.9 and 6.10 only
exist insofar as the Customer informs the Supplier without
delay of any asserted violations of protective rights, does
not recognise them, and all defensive measures, settlement
negotiations and out-of-court settlements remain reserved
for the Supplier. The Customer must grant the Supplier the
powers of agency necessary for the latter from case to case.
6.12 Claims of the Customer for violation of protective rights
are ruled out if he is himself responsible for them. This is
particularly the case if the violation of protective rights is
based on specifications or other statements or requirements
of the Customer, or on use or modification of the Goods not
foreseeable by the Supplier. At the same time, the
Customer has to hold the Supplier entirely harmless against
all third-party claims for the violation of protective rights.
6.13 The Customer is not entitled to more extensive or other
claims in connection with the violation of third-party
protective rights. In particular the Supplier will not pay
compensation for any consequential damages, such as loss
of production and use, or loss of profits. These limitations of
liability do not apply insofar as compulsory liability exists for
losses typically foreseeable for the Contract in the cases
indicated in section 9.2 (a) to (d).
6.14 These General Terms and Conditions of Supply also
apply to repaired or replaced Goods under section 6.3.
7. SUPPLY OF SERVICES
7.1 The Supplier shall provide the Services to the Customer
in accordance with the Contract.
7.2 The Supplier shall have the right to make any changes
to the Services which are necessary to comply with any
applicable law or safety requirement, or which do not
materially affect the nature or quality of the Services, and
the Supplier shall notify the Customer in any such event.
8. PERFORMANCE PREVENTION
8.1 Force majeure, labour disputes, business disruptions
through no fault of ours, epidemics, public disorder, war,
official measures, particularly bans imposed on de-liveries
to specific countries, and other unforeseeable, unavoidable
or serious occurrences, relieve the Supplier of its obligation
to perform the Services or supply the Goods, for the
duration of the disturbance and to the extent of its impact.
The obligations of the Customer to perform, particularly the
obligation to pay, lapse only in relation to the period during
which the Supplier is relieved of its obligation to perform.
Insofar as, and for as long as, the Supplier is not supplied
by its upstream suppliers and the Supplier is not responsible
for this hindrance of delivery, he is relieved of the obligation
to supply the Goods, or perform the Services for, the
Customer.

nebo autorskými právy třetích osob („ochranná práva") pouze
v zemi výroby.
6.9 Pokud vznese třetí osoba oprávněné nároky kvůli
porušení ochranných práv při používání zboží v souladu se
smlouvou zákazníkem nebo
jeho zákazníky, dodavatel ve vztahu k dotčenému zboží na
své náklady buď zajistí u tohoto zboží pro zákazníka nebo
jeho zákazníky právo k používání v souladu se smlouvou,
nebo toto zboží způsobem únosným pro zákazníka nebo jeho
zákazníky upraví tak, aby již neporušovalo ochranná práva.
Pokud obě tyto možnosti selžou, nejsou pro zákazníka
únosné nebo je jejich provedení dodavatelem odmítnuto,
přísluší zákazníkovi – aniž by to mělo vliv na případné nároky
na náhradu škody nebo nákladů – právo odstoupit od smlouvy
nebo snížit odměnu.
6.10 Kromě toho osvobodí dodavatel zákazníka od všech
nesporných nebo právoplatně zjištěných nároků spojených s
porušením ochranných práv třetích osob při použití zboží v
souladu se smlouvou podle bodu 6.9.
6.11 Povinnost podle bodů 6.9 a 6.10 vzniká pouze tehdy,
pokud zákazník neprodleně písemně informuje dodavatele o
uplatnění nároku z porušení ochranných práv, tento nárok
neuzná a dodavateli zůstanou vyhrazena všechna obranná
opatření, jednání o smíru a mimosoudním vyrovnání.
Zákazník je povinen udělit dodavateli v konkrétním případě
plné moci potřebné pro poslední uvedené.
6.12 Nároky zákazníka z důvodu porušení ochranných
práv jsou vyloučené, pokud za ně odpovídá on sám. Tak je
tomu zejména v případě, pokud porušení ochranných práv
plyne ze specifikací nebo jiných údajů či zadání zákazníka
nebo z dodavatelem nepředpokládaného použití nebo změny
zboží. Zároveň je zákazník povinen osvobodit dodavatele v
plném rozsahu od veškerých nároků třetích osob z důvodu
porušení ochranných práv.
6.13 Jiné nebo další nároky zákazníkovi z důvodu porušení
ochranných práv třetích osob nepřísluší. Dodavatel zejména
nenahradí následné škody, jako je výpadek v použití nebo v
produkci a ušlý zisk. Toto omezení ručení neplatí, pokud je v
případech uvedených v bodech 9.2 (a) až (d) ručení za
předvídatelné škody typické pro danou smlouvu stanoveno
závazně.
6.14 Tyto Všeobecné dodací podmínky platí rovněž pro
opravené nebo nahrazené zboží podle bodu 6.3.

7. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
7.1 Dodavatel je povinen poskytnout služby podle smlouvy.
7.2 Dodavatel má právo služby pozměnit, pokud je to nutné
pro dodržení použitelného práva nebo z bezpečnostních
důvodů nebo nebude výrazně negativně ovlivněna podstata
nebo kvalita služeb. Dodavatel o tomto informuje zákazníka.

8. PŘEKÁŽKY V PLNĚNÍ
8.1 Vyšší moc, pracovní nepokoje, přírodní katastrofy,
teroristické činy, epidemie, nezaviněné provozní poruchy,
nepokoje, válka, úřední opatření, zejména zákaz dodávek u
určitých zemí, a jiné nepředvídatelné, neodvratné nebo
závažné události osvobozují dodavatele po dobu svého trvání
a v rozsahu svých účinků od jeho povinnosti dodat zboží,
respektive poskytnout služby. Povinnost zákazníka plnit,
zejména povinnost zaplatit, odpadá pouze po dobu, po kterou
je dodavatel osvobozen od své povinnosti plnit. Pokud
dodavatel neobdrží včas a správné dodávky od svých
subdodavatelů a pokud za tuto překážku v plnění neodpovídá,
je dodavatel vůči zákazníkovi osvobozen od povinnosti dodat
zboží, respektive poskytnout služby.
8.2 Pokud dojde ke zpoždění dodávky zboží, respektive
poskytnutí služeb z důvodů, za které dodavatel odpovídá,

8.2 If delivery of the Goods or performance of the Services
is delayed for reasons for which the Supplier is responsible,
the provisions of section 9 apply, and the statutory
regulations in all other respects.
8.3 If delivery of the Goods or performance of the Services
or acceptance of the Goods is delayed for reasons for which
the Customer is responsible, the risk for these Goods will
pass to the Customer on the date of reporting readiness for
shipping or acceptance, and the Customer will be charged
for the costs incurred as a result of the delay.
9. LIMITATION OF LIABILITY
9.1 Supplier´s liability for damages and costs is ruled out,
insofar as it goes beyond the regulations in section 6.
9.2 This does not apply to
a) losses or damages resulting from injury to life, limb or
health in breach of Supplier´s duties, or
b) other losses or damages based on (aa) a breach of duties
whose fulfilment makes proper implementation of the
Contract possible in the first place, and on whose fulfilment
the Customer can regularly rely (cardinal duties), or (bb) a
breach of other duties caused by the fault of Supplier´s legal
representatives or executive employees through at least
gross negligence, or caused by the fault of Supplier´s
ordinary employees with intent, or
c) compulsory liability under the German Products Liability
Act, as well as other compulsory statutory provisions that
cannot effectively be contracted away, or
d) guarantees assumed by the Supplier or defects
maliciously concealed by the Supplier.
9.3 Except in the cases indicated in clause 9.2 a), b) (bb),
c) and d), Supplier´s liability is limited to the foreseeable,
typically occurring loss.
9.4 The Supplier is obliged to refund to the Customer all
necessary expenditure for recall campaigns directed by the
competent authority or to be implemented by operation of
mandatory statutory regulations, insofar as they are based
on a defect in the Goods and the Supplier is liable for the
defect. Insofar as the recall campaign is also based on
contributory causes of others, this obligation does only exist
for the Supplier to the extent attributable to Supplier´s own
conduct or the Goods. Insofar as possible and reasonable,
the Customer is required to inform the Supplier in advance
and in writing, of the necessity, content and scope of an
envisaged recall campaign, and to give the Supplier the
opportunity to make a statement.
10. PRICE, CHARGES AND PAYMENT
10.1 The price for the Goods shall be the price set out in the
Contract or, if no price is quoted, the price set out in the
Supplier's published price list as at the date of delivery.
Unless otherwise agreed the price of the Goods is exclusive
of all costs and charges of packaging, insurance, transport
of the Goods, which shall be paid by the Customer at actual
cost.
10.2 Unless otherwise agreed in the Contract the charges
for Services shall be on a time and materials basis:
(a) the charges shall be calculated in accordance with the
Supplier's standard daily fee rates, as set out in the offer;
(b) the Supplier's standard daily fee rates for each
individual person are calculated on the basis of an eighthour day from 8.00 a.m. to 5.00 p.m. worked on Business
Days;
(c)
the Supplier shall be entitled to charge an overtime
rate set forth in the offer of the standard daily fee rate on a
pro-rata basis for each part day or for any time worked by
individuals whom it engages on the Services outside the
hours referred to in clause 10.2 (b); and
(d) the Supplier shall be entitled to charge the Customer
for any expenses reasonably incurred by the individuals
whom the Supplier engages in connection with the Services
including, but not limited to, travelling expenses, hotel costs,
subsistence and any associated expenses, and for the cost
of services provided by third parties and required by the
Supplier for the performance of the Services, and for the
cost of any materials.
10.3 In respect of Goods, the Supplier shall invoice the
Customer on or at any time after completion of delivery. In

platí ustanovení podle bodu 9 a v ostatním zákonná úprava.
8.3
Pokud dojde ke zpoždění dodávky zboží, respektive
poskytnutí služeb nebo přejímky zboží a/nebo služeb z
důvodů, za které odpovídá zákazník, přechází u zboží,
respektive služby nebezpečí na zákazníka dnem ohlášení
připravenosti k expedici, respektive přejímce a zákazníkovi
budou vyúčtovány náklady vzniklé v důsledku prodlení.

9. OMEZENÍ RUČENÍ
9.1 Ručení dodavatele za škody a náklady přesahující
úpravu podle bodu 6 je vyloučené.
9.2 To neplatí
a) pro újmy na životě, těle nebo zdraví v důsledku
zanedbání povinností nebo
b) pro ostatní škody z důvodu (aa) porušení povinností,
jejichž splnění je nezbytné pro řádné provedení smlouvy a na
jejichž splnění se zákazník může pravidelně spoléhat
(kardinální povinnosti), nebo (bb) z důvodu porušení ostatních
povinností úmyslné nebo z hrubé nedbalosti ze strany orgánů,
respektive vedoucích pomocníků dodavatele při plnění nebo
úmyslné ze strany prostých pomocníků dodavatele při plnění,
nebo
c) pro povinné ručení podle zákona o ručení za produkty a
pro ostatní závazná zákonná ustanovení, která není možné
účinně nahradit dohodou, nebo
d) pro dodavatelem převzaté záruky nebo pro dodavatelem
ve zlém úmyslu zamlčené vady.
9.3 Mimo případů uvedených v bodech 9.2 a), b) (bb), c) a
d) je ručení dodavatele omezeno na ručení za předvídatelnou,
typicky se vyskytující škodu.
9.4 Dodavatel je povinen nahradit zákazníkovi všechny
nezbytné náklady spojené se svolávacími akcemi nařízenými
příslušným úřadem nebo vyžadovanými zákonnými předpisy,
pokud jsou tyto zaviněny vadou zboží, za kterou odpovídá
dodavatel. Pokud je svolávací akce zaviněna i přispěním
jiných osob, vzniká tato povinnost dodavateli pouze v rozsahu
připadajícím na jeho vlastní jednání, respektive zboží. O
nezbytnosti, obsahu a rozsahu zamýšlené svolávací akce
musí zákazník – pokud je to možné a únosné – předem
písemně informovat dodavatele a poskytnout mu příležitost k
vyjádření stanoviska.

10. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
10.1 Cenou zboží je cena uvedená ve smlouvě nebo, pokud
tam žádná cena stanovena není, cena podle ceníku
dodavatele oznámeného k okamžiku dodání. Pokud není
dohodnuto jinak, nejsou náklady na zabalení, pojištění a
transport součástí ceny a zákazník je povinen je uhradit v
rozsahu, v jakém skutečně vzniknou.
10.2 Pokud není dohodnuto jinak, jsou odměny za služby
účtovány podle času a náročnosti:
(a) odměny jsou vypočítávány podle denních sazeb
uvedených v nabídce;
(b) standardní denní sazby vycházejí z osmihodinového dne
a pracovního dne mezi 8:00 a 17:00;
(c)
pokud dodavatel nasadí své pracovníky k poskytnutí
služby mimo čas uvedený v 10.2.(b), je oprávněn účtovat za
každý půlden nebo každou přesčasovou hodinu pro rata
zvýšenou odměnu odpovídající přesčasovým sazbám
uvedeným v nabídce; a
(d) dodavatel je oprávněn vyúčtovat zákazníkovi přiměřené
náklady a výlohy jím nasazených pracovníků, například
náklady na cestu, náklady na přenocování, stravu a s tím
spojené náklady, náklady na výkony třetích osob potřebné pro
poskytnutí služeb a materiálové náklady.
10.3 Fakturace zákazníkovi probíhá ve vztahu k příslušné
dodávce zboží nebo poskytnutí služby.
Služby jsou
vyúčtovány po skončení každé návštěvy zákazníkova areálu
nebo, pokud jsou tyto poskytovány externě, týdně podle jejich
poskytování.
10.4 Zákazník je povinen vyrovnat faktury dodavatele
bankovním převodem na ve faktuře uvedený nebo
zákazníkovi jinak sdělený bankovní účet do 30 dnů od data

respect of Services, the Supplier shall invoice the Customer
upon completion of each site visit or, as far as the Services
are provided off-site, weekly in arrears.
10.4 The Customer shall pay each invoice submitted by the
Supplier in full and in cleared funds to the Supplier’s bank
account stated in the invoice or notified to Customer in
writing within 30 days of the date of the invoice. Time for
payment shall be of the essence of the Contract.
10.5 All amounts payable by the Customer under the
Contract are exclusive of amounts in respect of value added
tax chargeable from time to time (VAT). Any VAT applicable
according to mandatory law must be paid by the Customer
in addition to the price.
10.6 The Customer shall pay all amounts due under the
Contract in full without any set-off, counterclaim, deduction
or withholding except as required by law. The Supplier may,
without limiting its other rights or remedies, set off any
amount owing to it by the Customer against any amount
payable by the Supplier to the Customer.
11. CONFIDENTIALITY, INTELLECTUAL PROPERTY
11.1 Regardless of the nature of their embodiment or
storage, and regardless of their labelling as secret or
confidential, all business or company secrets that have
come to the knowledge of the Customer, as well as other
commercial or technical information that belongs to the
Supplier or to an affiliated company of the Supplier within
the meaning of Section 15 AktG (German Corporation Act)
(hereinafter referred to as "WPG Affiliates") or affect the
Supplier or the WPG Affiliates, and in whose secrecy there
is a justified interest (hereinafter collectively referred to as
"Information"), are to be kept secret vis-à-vis third parties,
as long as and insofar as they have not demonstrably
become publicly known or accessible, and may only be
made available to persons in the Customer's own company
who necessarily have to be called upon to use them within
the framework of contractual collaboration with the Supplier
and are likewise committed to maintain secrecy.
11.2 Information of a written nature as well as its
embodiment in documents, parts, samples and models are
and shall remain the exclusive property of the Supplier or of
the respective WPG Affiliates. All rights, in particular the
right to file patent and / or utility model
applications, remain reserved to the Supplier or the WPG
Affiliates concerned.
11.3 At the request of the Supplier, all Information, together
with any copies or extracts, must be returned to the
Supplier without undue delay or destroyed. Electronically
stored Information must be erased so that it cannot be
recovered.
11.4 The Supplier assumes the legally largest possible
extent permitted regarding no warranty, liability or
guarantee for the completeness, timeliness, accuracy or
usefulness of Information notified to or otherwise came to
the attention of the Customer, unless otherwise agreed in
writing separately in each individual case.
11.5 The Customer knows that - as far as any third parties´
property rights exist in connection with the Services - he is
only allowed to use the Services if and as long as the
Supplier receives an appropriate license to use from the
Licensor which entitles the Supplier to grant sub-licenses to
the Customer.
11.6 The provisions of sections 11.1 - 11.3 shall survive
termination of the business relationship between the
customer and the supplier.
12. TERMINATION
Irrespective any other rights, each party may terminate the
Contract without cause by giving written notice to the other
party if:
(a) the other party defaults on any payment due on the
respective Contract and has not paid within 10 days after an
appropriate reminder; or
(b) the other party has breached a material obligation of
the Contract which cannot be remedied or (if such cure is
possible) has not been met within 30 days of such request
by the other party, or

faktury. Překročení splatnosti znamená prodlení s placením,
aniž by pro to bylo potřebné další upomínání.
10.5 Všechny částky, které má zákazník podle smlouvy
zaplatit, se rozumí bez daně z přidané hodnoty. Zákazník
navíc uhradí daň z přidané hodnoty v zákonné výši připadající
na tyto ceny.
10.6 Zákazník je povinen zaplatit všechny částky splatné
podle smlouvy v plné výši bez srážky nebo započtení
protipohledávek nebo jiného zádržného. Dodavatel je bez
omezení ostatních práv oprávněn započíst proti pohledávkám
zákazníka protinároky.

11. UTAJENÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
11.1 Nezávisle na jejich podobě nebo uložení a nezávisle na
tom, zda jsou označené jako tajné, respektive důvěrné musí
být všechny informace tvořící obchodní a provozní tajemství
a ostatní obchodní a technické informace, patřící dodavateli,
respektive podniku propojenému s dodavatelem ve smyslu §
15 AktG („podnik WPG“), respektive se dodavatele nebo
tohoto podniku WPG týkající a/nebo jejichž utajení je v
oprávněném zájmu („informace“), se kterými se zákazník
seznámí, pokud nejsou prokazatelně veřejně známé nebo se
nestaly přístupnými, utajeny před třetími osobami a smí být ve
vlastním provozu zákazníka poskytnuty pouze takovým
osobám, které musí být nezbytně zapojeny do jejich využití v
rámci smluvní spolupráce s dodavatelem a které jsou rovněž
zavázány k jejich utajení.
11.2 Informace v písemné podobě a jejich ztělesnění v
dokumentech, dílech, vzorcích a modelech jsou a zůstávají
výlučným vlastnictvím dodavatele, respektive příslušného
podniku WPG. Všechna práva k nim, zejména právo na
přihlášení patentu a/nebo užitného vzoru, zůstávají
vyhrazena dodavateli, respektive dotčenému podniku WPG.
11.3 Na žádost dodavatele je nutno všechny informace
včetně případně vytvořených kopií nebo výpisů neprodleně
vrátit dodavateli nebo zničit. Informace uložené v elektronické
podobě je nutno smazat tak, aby nemohly být obnoveny.
11.4 Dodavatel v maximálním podle zákona přípustném
rozsahu neposkytuje žádnou záruku ani neručí za úplnost,
včasnost, správnost nebo použitelnost informací sdělených
nebo jinak předaných zákazníkovi, ledaže by bylo v
konkrétním případě písemně dohodnuto jinak.
11.5 Zákazníkovi je známo, že pokud jsou služby spojené s
právy třetích osob, může je využívat pouze za podmínky, že
dodavatel získá od příslušného majitele licence licenci k
použití, která ho bude opravňovat k poskytnutí práv
zákazníkovi, a pouze po dobu platnosti této licence.
11.6 Ustanovení bodů 11.1 – 11.3 zůstávají v platnosti i po
skončení obchodního vztahu mezi zákazníkem a
dodavatelem.

12. VÝPOVĚĎ
Každá strana může nezávisle na ostatních jí příslušejících
právech vypovědět smlouvu bez dodržení výpovědní lhůty
písemným oznámením druhé straně, pokud:
(a) je druhá strana v prodlení s placením podle smlouvy a
nezaplatila ani do 10 dnů po odpovídajícím upomenutí nebo
(b) se druhá strana dopustila porušení důležité povinnosti
podle smlouvy, které nemůže napravit (pokud je takováto
náprava možná) nebo nevyhověla do 30 dnů požadavku
druhé strany na nápravu nebo
(c) již druhá strana neplní své platební povinnosti nebo
oznámila, že už nebude své platební povinnosti plnit nebo

(c) the other party no longer meets its payment obligations
or has announced that it will cease to meet its payment
obligations or
(d) has applied for (provisional) insolvency proceedings, or
has appointed a receiver in insolvency.
13. ASSIGNMENT
The Supplier may at any time assign or transfer its rights
under the Contract in full or in part to a third party and may
transfer its obligations under the Contract to any third party
as subcontractors. The Customer may assign or transfer
any of its rights or obligations under the Contract only with
written consent of the Supplier.

(d) bylo
požádáno
o
provedení
(předběžného)
insolvenčního řízení nebo pokud byl jmenován insolvenční
správce majetku strany.

13. PŘEVOD PRÁV
Dodavatel je oprávněn kdykoli převést všechna nebo jen
jednotlivá práva ze smlouvy na třetí osoby a je oprávněn
přenést své smluvní povinnosti na třetí osoby jako
subdodavatele. Zákazník je oprávněn převést svá práva a
povinnosti ze smlouvy na třetí osoby pouze se souhlasem
dodavatele.

14. MISCELLANEOUS
If any provision or part-provision of the Contract is or
becomes invalid, illegal or unenforceable, it shall be
modified in such way that it becomes valid, legal and
enforceable. If such modification is not possible, the
relevant provision or part-provision shall be deemed
deleted. Any modification to or deletion of a provision or
part-provision under this clause shall not affect the validity
and enforceability of the rest of the Contract.
15. APPLICABLE LAW AND JURISDICTION
Exclusive jurisdiction for any and all - even non-contractual
- disputes and claims arising directly or indirectly from or in
connection with the Contract shall be Bonn.
Only the German laws apply excluding the United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods
(CISG).

14. USTANOVENÍ O NEÚČINNOSTI
Pokud je nebo se stane některé ustanovení smlouvy nebo
jeho část neúčinným, neplatným nebo nevymahatelným, musí
být toto změněno tak, aby se stalo účinným a vymahatelným.
Pokud není takováto úprava možná, platí dotčené ustanovení
nebo jeho část za smazané. Úprava nebo vypuštění
ustanovení nebo jeho části nemají žádný vliv na účinnost a
vymahatelnost ostatních ustanovení smlouvy.

The Czech version of this Terms and Conditions has been
prepared for information purposes only. The English version
shall prevail in case of any differences or conflicts.

Česká verze těchto podmínek byla připravena pouze pro
informační účely. V případě jakýchkoli rozdílů nebo konfliktů
má přednost anglická verze.

15. POUŽITELNÉ PRÁVO A SOUDNÍ MÍSTO
Výlučným soudním místem pro všechny – i mimosmluvní –
právní spory a nároky, které bezprostředně nebo
zprostředkovaně vyplývají ze smlouvy nebo s ní souvisí, je
Bonn.
Platí výlučně německé právo s vyloučením Úmluvy OSN o
mezinárodní koupi zboží (CISG).

