VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
AK NIE JE MEDZI STRANAMI VYSLOVENE PÍSOMNE DOJEDNANÉ INAK,
PODLIEHA PREDAJ NSLEDUJÚCIM PODMIENKAM:
1.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA. OXOID CZ s.r.o., organizačná zložka Slovensko
(Ďalej len „Predávajúci“), týmto voči kupujúcemu uvedenému v tejto zmluvnej dokumentácií
(ďalej len „Kupujúci“) činí návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy týkajúcej sa výrobkov
uvedených v tejto zmluvnej dokumentácií(ďalej len „Výrobky“). Prijatie tohto návrhu kupujúcim
je možné len v prípade ,že Kupujúci súčasne vyjadrí svoj súhlas s týmito všeobecnými
obchodnými podmienkami a zaviaže sa ich dodržiavať. Všetky informácie obsiahnuté
v akomkoľvek dokumente vydanom Kupujúcim sa vyslovene odmietajú,pokiaľ sú tieto
všeobecné obchodné podmienky v rozpore s podmienkami akéhokoľvek návrhu učineného
kupujúcim, potom sa táto zmluvná dokumentácia považuje za návrh a nemožno ju považovať za
prijatie návrhov kupujúceho. Prevzatie výrobkov Kupujúcim alebo prijatie služieb
poskytovaných Predávajúcim podľa tejto zmluvnej dokumentácie Kupujúcemu sa považuje za
súhlas Kupujúceho s touto zmluvnou dokumentáciou. Táto zmluvná dokumentácia predstavuje
celú a jedinú dohodu medzi Predávajúcim a Kupujúcim týkajúcu sa kúpy výrobkov Kupujúcim.
Akékoľvek vzdanie sa, súhlas úprava ,doplnenie ,či zmena podmienok obsiahnutých v tejto
zmluvnej dokumentácií sú platné len v prípade, že sú vyhotovené písomne a podpísané
Predávajúcim a Kupujúcim. Skutočnosť, že Predávajúci nevznesie námietky voči podmienkam
obsiahnutým v akomkoľvek neskoršom dokumente vydanom Kupujúcim sa nepovažuje vzdania
sa práv či zmenu podmienok obsiahnutých v tejto zmluvnej dokumentácií. Všetky objednávky
podliehajú schváleniu Predávajúceho.
2.
CENA. Ceny zverejnené Predávajúcim či oznámené prostredníctvom zástupcov môžu
byť kedykoľvek zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Ceny uvedené Predávajúcim alebo
jeho zástupcami platia po dobu tridsať(30) dní, ak nie je písomne stanovené inak. Ceny
Výrobkov určí Predávajúci. Ak nie sú ceny Výrobkov oznámené platia ceny stanovené
Predávajúcim ku dňu odoslania zásielky Ceny môžu byť zmenené s ohľadom na špecifické
vlastnosti, množstvo, výrobný materiál, špeciálne balenie, výrobné náklady, prepravné
podmienky alebo ďalšie okolnosti a podmienky, ktoré netvoria súčasť pôvodnej cenovej ponuky
predávajúceho.
3.
DANE A ĎALŠIE POPLATKY. Ceny Výrobkov neobsahujú daň z pridanej hodnoty
ani žiadne iné dane a poplatky súvisiace s predajom, dodaním, či používaním akýchkoľvek
Výrobkov. Kupujúci je povinný zaplatiť všetky tieto dane a poplatky. Pokiaľ kupujúci uplatňuje
akúkoľvek výnimku týkajúcu sa platenia daní či poplatkov, je povinný preukázať právo uplatniť
túto výnimku predložením platného a riadne podpísaného potvrdenia či iného obdobného
dokumentu platného v každej z dotknutých jurisdikcií.
4.
PLATOBNÉ PODMIENKY. Pri odoslaní tovaru má Predávajúci právo vystaviť
Kupujúcemu faktúru týkajúcu sa platby kúpnej ceny a všetkých ostatných poplatkov splatných
v súlade s týmito podmienkami. Ak nie sú v tejto zmluvnej dokumentácií stanovené iné platobné
podmienky, musia byť všetky čiastky uhradené do tridsať(30)dní odo dňa vystavenia predmetnej
faktúry. Pokiaľ Kupujúci neuhradí riadne a včas ktorúkoľvek splatnú čiastku, ,je povinný
zaplatiť Predávajúcemu z týchto čiastok úroky z omeškania vo výške jedného a pol
percenta(1,5%)mesačne (prípadne najvyšší zákonom povolený úrok pokiaľ je jeho výška nižšia),
ak i všetky výdavky a náklady (včítane výdajov na primerané odmeny za právne zastúpenie a
nákladov právneho zastúpenia a na súdne poplatky), ktoré Predávajúci vynaloží v súvislosti
z vymáhaním týchto neuhradených čiastok či akýmkoľvek iným vymáhaním čiastok
Predávajúceho vyplývajúcich z tejto zmluvnej dokumentácie Predávajúci má právo požadovať

od Kupujúceho plné či čiastočné uhradenie akékoľvek čiastky dopredu či poskytnutie inej, podľa
posúdenia Predávajúceho dostatočnej záruky, kedykoľvek sa Predávajúci v dobrej viere
domnieva, že použitie uvedených platových podmienok je s ohľadom na finančnú situáciu
kupujúceho nevhodné. Všetky čiastky musia byť zaplatené v mene sídla Predávajúceho
5.
DODANIE, ZRUŠENIE ČI ZMENY VYKONANÉ KUPUJÚCIM. Pokiaľ nie je
stanovené inak na faktúre Predávajúceho, Výrobky budú dodané DDP (S dodaním na dojednané
miesto)(Incoterms 2000). Predávajúci má právo podľa svojho uváženia rozhodnúť o postupnom
odosielaní Výrobkov a o vystavovaní faktúr týkajúcich sa každého takého postupného dodania.
Predávajúci je oprávnený zastaviť dodanie Výrobkov v priebehu ich prepravy a ´úplne či
čiastočne ukončiť zasielanie výrobkov ak kupujúci neuhradí akúkoľvek dlžnú čiastku riadne a
včas, alebo ak nedodrží ktorúkoľvek zo svojich povinností uvedených v tejto zmluvnej
dokumentácií. Všetky termíny dodávok sú uvedené ako približné a Predávajúci nesie
zodpovednosť za akúkoľvek škodu či újmu spôsobenú oneskoreným dodaním alebo dôsledkom
neuskutočnenia dodávky z príčin, ktoré nemohol sám svojim jednaním ovplyvniť. Ak nastane
z týchto príčin omeškanie dodania Výrobkov, je Predávajúci oprávnený dodanie zrušiť či zmeniť
dátum dodávky tak, aby dodávka bola uskutočnená k inému dátumu v primeranej dobe. V takom
prípade Kupujúci nemá právo dodanie odmietnuť či sa iným spôsobom v dôsledku omeškania
dodávky zbaviť svojich povinností. Výrobky, ktorých dodanie sa oneskorí z príčin, ktoré svojim
jednaním mohol ovplyvniť kupujúci môžu byť Predávajúcim uskladnené, a to na náklady, riziko
a na účet Kupujúceho. Objednávky doručené Predávajúcemu môžu byť zrušené len na základe
písomného ohlasu Predávajúceho a po uhradení storno poplatkov stanovených Predávajúcim.
Objednávky doručené Predávajúcemu môžu byť menené len na základe písomného súhlasu
Predávajúceho a na základe dohody oboch strán o úprave príslušnej konečnej ceny. Predávajúci
nie je povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu za výrobky vrátené Kupujúcim bez
predchádzajúceho písomného ohlasu Predávajúceho.
6.
VLASTN9CTVO
A NEBEZPEČIE
STRATY,
ZNIČENIA,
POŠKODENIA
A ZHORŠENIA VECI. Vlastníctvo výrobkov a a riziko ich straty, zničenia, poškodenia
a zhoršenia prechádza na Kupujúceho odovzdaním Výrobkov Kupujúcemu (alebo jeho
dopravcovi) podľa článku 5. vyššie za predpokladu že Predávajúci nevyužije svojho práva
prerušiť dodávku Výrobkov v priebehu ich dopravy. Vlastnícke právo k software, ktorého
nositeľom sú Výrobky, alebo ktoré tvoria súčasť týchto výrobkov, zostáva vo vlastníctve
Predávajúceho alebo poskytovateľa licencie v prospech Predávajúceho.
ZÁRUKA. Predávajúci zaručuje, že funkcia a prevádzka Výrobkov sú v súlade
7.
s technickými podmienkami zverejnenými Predávajúcim a že Výrobky netrpia vadami materiálu
či výrobnými závadami. Táto záruka je obmedzená na dobu určenú dokumentáciou k Výrobkom
v zverejnených v technických podmienkach či v príbalových materiáloch. Táto záruka ďalej platí
len v prípade, že výrobky. Táto záruka zároveň platí len v prípade, že s Výrobkami zaobchádzajú
len primerane kvalifikované osoby, a to obvyklým, správnym a stanoveným spôsobom. Pokiaľ
dokumentácia k výrobku, zverejnené technické podmienky, či príbalové materiály
Predávajúceho dĺžku trvania záruky neurčujú, potom záruka platí v prípade prístrojov po dobu
jedného (1) roku odo dňa odoslania Kupujúcemu, v prípade všetkých ostatných Výrobkov po
dobu deväťdesiatich (90) dní („Záručná doba“). Pri spotrebnom tovare platí, že pokiaľ nie je na
tento tovar poskytnutá zvláštna záruka, alebo určená zvláštna doba trvanlivosti, je záruka platná
len v okamihu dodania. Predávajúci sa zaväzuje, že po dobu trvania záruky opraví, či vymení
podľa vlastného uváženia poškodené Výrobky tak, aby ich funkčnosť bola v súlade so
zmienenými zverejnenými technickými podmienkami, pokiaľ Kupujúci(a) akonáhle zistí závadu,
neodkladne oboznámi písomne Predávajúceho a v tomto oboznámení uvedie model Výrobku,
prípadne jeho sériové číslo a podrobnosti týkajúce sa poskytnutej záruky, a (b) vráti vadné
Výrobky Predávajúcemu na dopredu zaplatené náklady Kupujúceho, pokiaľ Predávajúci po ich

preskúmaní poskytne Kupujúcemu servisné informácie, prípadne povolenie vrátiť
materiál(Return Material Authorization – „RMA“), ktoré môžu zahŕňať postupy na
dekontamináciu biologického znečistenia a ďalšie inštrukcie pre použitie konkrétneho výrobku.
Kupujúci má právo rozhodnúť, či časti Výrobkov budú nahradené novými, alebo opravené.
Všetky nahradené časti Výrobkov prechádzajú do vlastníctva Predávajúceho. Preprava
opravených či nahradených častí výrobkov Kupujúcemu sa uskutoční v súlade s dodacími
podmienkami obsiahnutými vo všeobecných obchodných podmienkach Predávajúceho..
Bez ohľadu na vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli, že na Výrobky dodávané
Predávajúcim, Ktoré Predávajúci získal od iného výrobcu alebo od tretej osoby , sa nevzťahuje
záruka Poskytovaná Predávajúcim. Predávajúci však týmto prevádza na Kupujúceho všetky
práva zo záruk týkajúcich sa týchto Výrobkov, ktoré získal od pôvodného výrobcu alebo od
tretej osoby, a to v rozsahu schválenom pôvodným výrobcom alebo touto treťou osobou.
Predávajúci nie je povinný vykonávať akékoľvek opravy či úpravy výrobkov, pokiaľ nutnosť
týchto oprav, výmen či úprav vznikla v dôsledku (i) bežného opotrebenia(ii) nehody, pohromy či
vyššej moci,(iii), nesprávneho používania, chyby či nedbalosti zo strany Kupujúceho,(iv)
používaním výrobku na iné účely, než na aké je určený,(v) udalosti, ktorá nesúvisí z výrobkom,
ako je výpadok elektrického prúdu či nárazový prúd.(vi) nesprávneho skladovania či nesprávnej
manipulácie s Výrobkom,(vii) používanie Výrobku v kombinácií s vybavením alebo software ,
ktoré nedodal Predávajúci. Pokiaľ Predávajúci dospeje k záveru, že na Výrobky, u ktorých
Kupujúci uplatnil práva zo záruky, sa táto nevzťahuje, zaväzuje sa Kupujúci zaplatiť či nahradiť
Predávajúcemu všetky náklady, ktoré vznikli v súvislosti s posúdením a vybavením príslušnej
žiadosti Kupujúceho, a to podľa platných cien Predávajúceho za vynaložený čas a materiál. Ak
Predávajúci vykoná opravy alebo poskytne Kupujúcemu náhradné diely, na ktoré sa táto záruka
nevzťahuje uhradí Kupujúci Predávajúcemu súvisiace náklady, a to podľa platných cien
Predávajúceho za čas a materiál AKÁKOĽVEK INŠTALÁCIA, ÚDRŽBA, OPRAVA, SERVIS,
PREMIESTNENIE ČI ÚPRAVA VÝROBKOV, ČI AKÉKOĽVEK INÉ ZÁSAHY DO
VÝROBKOV, KTORÉ VYKONÁ KTORÁKOĽVEK OSOBA BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO
PÍSOMNĚHO SÚHLASU PREDÁVAJÚCEHO, PRÍPADNE AKÁKOĽVEK VÝMENA
SÚČASTÍ ZA SÚČASTI, KTORÉ NEBOLI DODANÉ PREDÁVAJÚCIM, MAJÚ ZA
NÁSLEDOK OKAMŽITÚ NEPLATNOSŤ VŠETKÝCH ZÁRUK VZŤAHUJÚCICH SA NA
PREDMETNÉ VÝROBKY.
Povinnosť opraviť, či vymeniť poškodené výrobky vyplývajúca z tejto záruky, je jedinou
možnosťou nápravy Kupujúceho v prípade výskytu vadného výrobku. Pokiaľ nie je v tejto
záruke vyslovene uvedené inak, Predávajúci neposkytuje iné výslovné či implicitné písomné, či
ústne záruky, týkajúce sa výrobkov, najmä všetky implicitné záruky predajnosti, či vhodnosti
k akémukoľvek účelu. Predávajúci nezaručuje, že výrobky sú bezchybné a že sú schopné
dosahovať akékoľvek konkrétne výsledky.
8. ODŠKODNENIE.
8.1
Zo strany Predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje nahradiť Kupujúcemu, jeho
štatutárnym orgánom , riaditeľom a zamestnancom akúkoľvek škodu, ktorá im vznikla
v súvislosti s nárokmi na náhradu škody, so vznikom zodpovednosti, so žalobami a existenciou
žalobných dôvodov, s návrhmi na zahájenie konania, s akýmikoľvek nárokmi, požiadavkami,
stratami, nákladmi a výdajmi(včítane primeraných nákladov na právne zastúpenie)(ďalej len
„Zohľadnené skutočnosti)!), ktoré súvisia (i) s poškodením majetku, ak došlo k k týmto
skutočnostiam v dôsledku nedbalosti, či úmyselným porušením povinností zo strany
Predávajúceho, jeho zamestnancov, zmocnencov či zástupcov a dodávateľov v súvislosti
s poskytovaním služieb na základe tejto Zmluvy v priestoroch Kupujúceho, alebo s(ii) nárokmi

z porušenia práv vyplývajúcich z patentov platných v Spojených štátoch amerických, autorských
práv, či z porušenia obchodných tajomstiev. Záväzok predávajúceho k náhrade škody podľa
tohto ustanovenia nevznikne, pokiaľ Zohľadnená skutočnosť bola spôsobená (i) nedbalosťou či
úmyselným porušením povinností zo strany Kupujúceho, jeho zamestnancov, zmocnencov, či
zástupcov alebo dodávateľov, alebo (ii) treťou osobou, (iii) nesprávnym skladovaním alebo
nakladaním s výrobkami alebo ich používanie osobami bez náležitej kvalifikácie(iv)používaním
Výrobkov v kombinácií s vybavením alebo software, ktoré nedodal Predávajúci, pričom použitie
samotného Výrobku by v tomto prípade nebolo porušením práv tretích osôb,(v) v dôsledku
dodržania designu, technických podmienok a pokynov Kupujúceho, (vi) použitím Výrobku
v aplikácií či prostredí, pre ktoré nebol vyrobený, alebo (vii)v dôsledku úpravy Výrobku osobou
odlišnou od Predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť Predávajúcemu bez omeškania
písomnú informáciu o akomkoľvek nároku uplatňovanom treťou stranou, na ktorý sa vzťahujú tu
uvedené záruky Predávajúceho. Predávajúci má právo rozhodnúť o postupe proti takto
uplatňovaným nárokom, prípadne podľa svojho uváženia uzavrieť ohľadne takých nárokov
zmier. Kupujúci sa zaväzuje v primeranej miere spolupracovať s Predávajúcim pri plnení
povinností Predávajúceho uvedených v tomto ustanovení.
Bez ohľadu na vyššie uvedené, povinnosť Predávajúceho nahradiť škodu zaniká, pokiaľ
Predávajúci na základe vlastného rozhodnutia a na vlastné náklady (a) získa v prospech
Kupujúceho právo naďalej používať Výrobok, pričom by Kupujúci nemusel vynaložiť dodatočné
náklady, (b) vymení či upraví Výrobok tak, aby naďalej nebol v rozpore s príslušnými
predpismi, pokiaľ táto výmena či úprava nepriaznivo neovplyvní technické podmienky Výrobku,
alebo (c) pokiaľ postup podľa (a) alebo (b) nebude možný, nahradí Predávajúci Kupujúcemu
čiastky odpisované Kupujúcim v súvislosti z predmetným Výrobkom po dobu päť (5) rokov.
VZŠŠIE POPÍSANÁ POVINNOSŤ K NÁHRADE ŠKODY PŘADSTAVUJE JEDINÚ
FORMU ZODPOVEDNOSTI PREDÁVAJÚCEHO VOČI KUPUJÚCEMUSÚVISIACU
S S VYŠŠIE POPÍSANÝMI NÁROKMI. ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA
ŠKODU VZNIKNUTÚ V SÚVISLOSTI SO ZRANENÍM, ČI ÚMRTÍM OSOB
VYPLÝVAJÚCA S KOGENTNÝCH USTANOVENÍ APLIKOVATEĽNÝCH PRÁVNYCH
PREDPISOV NIE JE TÝMTO USTANOVENÍM DOTKNUTÁ.
8.2
Zo strany Kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje nahradiť Predávajúcemu, jeho
materským dcérskym a sesterským spoločnostiam a divíziam a ich štatutárnym orgánom,
riaditeľom a zamestnancom akúkoľvek škodu , ktorá im vznikla v súvislosti s nárokmi na
náhradu škody, so vznikom zodpovednosti so žalobami a existenciou žalobných dôvodov,
s návrhmi na zahájenia konania , s akýmikoľvek nárokmi, požiadavkami, stratami, nákladmi
a výdajmi ( včítane primeraných nákladov na právne zastúpenie) súvisiacich s (i) nedbalosťou či
úmyselným porušením povinností zo strany Kupujúceho, jeho zamestnancov, zmocnencov, či
zástupcov alebo dodávateľov, alebo (ii) treťou osobou, (iii) nesprávnym skladovaním alebo
nakladaním s výrobkami alebo ich používanie osobami bez náležitej kvalifikácie(iv)používaním
Výrobkov v kombinácií s vybavením alebo software, ktoré nedodal Predávajúci, pričom použitie
samotného Výrobku by v tomto prípade nebolo porušením práv tretích osôb,(v) v dôsledku
dodržania designu, technických podmienok a pokynov Kupujúceho, (vi) použitím Výrobku
v aplikácií či prostredí, pre ktoré nebol vyrobený, alebo (vii)v dôsledku úpravy Výrobku osobou
odlišnou od Predávajúceho, a zaistiť im zastúpenie kompetentným a skúseným zástupcom pre
riadne uplatnenie vyššie uvedených práv..
9.
SOFTWARE. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Predávajúci poskytuje Kupujúcemu
k software, ktorého nositeľom sú Výrobky, alebo ktoré je súčasťou Výrobkov licenciu. Toto
software nie je predmetom predaja Kupujúcemu a slová „kúpa“ a „predaj“ či odvodeniny týchto
slov, sa považujú za slovo „licencia“ a slovo „Kupujúci“ má v tejto súvislosti význam slova
„Nadobúdateľ licencie“. Bez ohľadu na vyššie uvedené zostávajú práva Predávajúceho či

poskytovateľa licencie k software nedotknuté. Predávajúci týmto poskytuje Kupujúcemu
bezúplatnú, nevýhradnú a neprevediteľnú licenciu, ktorá nezahŕňa právo udeľovať sublicencie,
na ktorej základe je Kupujúci oprávnený používať software a súvisiace dokumenty výlučne
k vlastným obchodným účelom pri použití hardware poskytnutého na základe tejto zmluvy.
Táto licencia zaniká zánikom vlastníckeho práva Kupujúceho k hardware poskytnutého na
základe tejto zmluvnej dokumentácie, ak nezanikne licencia podľa tejto zmluvnej dokumentácie
skôr. Kupujúci sa zaväzuje nezverejňovať akékoľvek informácie týkajúce sa software, software
nepredať , nepreviesť, neposkytnúť k nemu licenciu či nepožičať k prospechu tretej strany, ani
žiadnym iným spôsobom software a súvisiacu dokumentáciu poskytnutú podľa tejto zmluvnej
dokumentácie nesprístupniť v akejkoľvek podobe tretím osobám. Kupujúci nie je oprávnený bez
predchádzajúceho písomného súhlasu vykonávať demontáž, dekompiláciu či spätné dešifrovanie
software, ani software kopírovať, meniť, zlepšovať či akýmkoľvek iným spôsobom obmieňať či
dopĺňať. Ak Kupujúci poruší ktorúkoľvek z týchto podmienok, má Predávajúci právo od
poskytnutej licencie odstúpiť. Kupujúci sa zaväzuje po zániku licencie bez omeškania vrátiť
Predávajúcemu všetky kópie a časti software a súvisiacu dokumentáciu.
Software poskytnuté predávajúcim môže byť vo vlastníctve tretej osoby, alebo niekoľkých
tretích osôb, ktoré Predávajúcemu udelili licenciu. V takom prípade Predávajúci aj Kupujúci
súhlasí s tým, že software zostane vo vlastníctve týchto tretích osôb. Tu uvedené záruky
a ustanovenia o odškodnení sa nevzťahujú na software vo vlastníctve tretích osôb poskytovaný
na základe tejto zmluvy.
10.
OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI (A) BEZ OHĽADU NA INÉ USTANOVENIA
TEJTO ZMLUVNEJ DOKUMENTÁCIE, KTORÁ BY MOHLA BYŤ V ROZPORE S TÝMTO
ČLÁNKOM, JE ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO VYPLÝVAJÚCA Z TÝCHTO
OBCHODNÝCH
PODMIENOK
(SÚVISIACA
S PORUŠENÍM
ZMLUVY,
MIMOZMLUVNÝM DELIKTOM, PORUŠENÍM
PREHLÁSENIA, ČI S INOU
SKUTOČNOSŤOU,
S VÝNIMKOU
ZODPOVEDNOSTI
PREDÁVAJÚCEHO
ZA
PORUŠENIE ZÁRUKY(V TOM PRÍPADE JE JEDINÁ MOŽNOSŤ NÁPRAVY UPRAVENÁ
V ČLÁNKU 7 VYŠŠIE)), OBMEDZENÁ NA NIŽŠŠIU Z NASLEDUJÚCICH ČIASTOK(A)
ČIASTKU ROVNAJÚCEJ SA CELKOVEJ KÚPNEJ CENE ZAPLATENEJ KUPUJÚCIM
PREDÁVAJÚCEMU ZA VÝROBOK, S KTORÝM TÁTO ZODPOVEDNOSŤ SÚVISÍ,
ALEBO (B) ČIASTKU VO VÝŠKE JEDNÉHO MILIÓNA AMERICKÝCH DOLÁROV (
1 000 000 USD )(ALEBO ZODPOVEDAJÚCEJ ČIASTKY V MIESTNEJ MENE). (B) BEZ
OHĽADU NA INÉ USTANOVENIA TEJTO ZMLUVNEJ DOKUMENTÁCIE, KTORÁ BY
MOHLA BYŤ V ROZPORE S TÝMTO ČLÁNKOM, PREDÁVAJÚCI NIE JE
ZODPOVEDNÝ ZA AKÚKOĽVEK NEPRIAMU, ŠPECIÁLNU, NÁSLEDNÚ ČI NÁHODNÚ
ŠKODU (VČÍTANE NÁHRADY ŠKODY ZA STRATU MOŽNOSTI POUŽÍVAŤ
VYBAVENIE ČI ZARIADENIE, STRATU PRIJMOV, STRATU DÁT, STRATU ZISKOV ČI
STRATU DOBREJ POVESTI), BEZ OHĽADU NA TO, ČI PREDÁVAJÚCI (a) BOL
INFORMOVANÝ O MOŽNOSTI VZNIKU TEJTO ŠKODY, (b) ČI SA JEDNÁ O ŠKODU
SPOSOBENÚ Z NEDBALOSTI.
(C) NIE JE VYLÚČENÁ ZODPOVEDNOSŤ
PREDÁVAJÚCEHO ZA AKÚKOĽVEK ŠKODU V ROZSAHU, V KTOROM V SÚLADE
S PLATNÝMI PREDPISMI VYLÚČENÁ BYŤ NEMOŽE.
11.

VÝVOZNÉ OBMEDZENIA.

Kupujúci berie na vedomie, že všetky Výrobky, software a technológie s nimi súvisiace, včítane
technických podmienok poskytovaných Predávajúcim, či obsiahnutých v tejto zmluvnej
dokumentácií ( ďalej spoločne len „Položky“), podliehajú aplikovateľným predpisom
upravujúcim vývoz, včítane predpisov vlády USA. Medzi tieto predpisy patria mimo iných

Predpisy pre kontrolu vývozu vydané ministerstvom obchodu USA(„EAR“), ktoré môžu
obmedzovať vývoz niektorých Položiek z USA či spätný dovoz týchto Položiek alebo pre tieto
činnosti vyžadovať vývozné povolenie. Kupujúci je povinný dodržiavať všetky ustanovenia
EAR a všetky ostatné aplikovateľné právne predpisy, nariadenia, zákony, dohody a zmluvy
týkajúce sa vývozu, spätného dovozu a dovozu Položiek. Kupujúci nie je oprávnený , ak by
dopredu nezískal od príslušného vládneho úradu patričné povolenie, akékoľvek Položky, (i)
vyvážať či spätne ich dovážať, alebo (ii) akékoľvek Položky vyvážať, realizovať spätný dovoz,
distribuovať či dodávať do ktorejkoľvek krajiny, na ktorú sa vťahuje obmedzenie či embargo,
alebo ktorejkoľvek osobe či subjektu, ktorých právo zúčastňovať sa na vývoze bolo zamietnuté
či obmedzené vládou USA. Kupujúci je povinný plne spolupracovať s Predávajúcim pri
všetkých úradných či iných auditoch a vyšetrovaniach vykonávaných na základe použiteľných
právnych predpisov či nariadení upravujúcich vývoz a dovoz a nahradiť Predávajúcemu
akúkoľvek škodu spôsobenú porušením tohto ustanovenia Kupujúcim, jeho zamestnancami,
poradcami, zástupcami či zákazníkmi.
12.
OSTATNÉ USTANOVENIA. (a) Kupujúci nesmie previesť či postúpiť akékoľvek práva
a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Predávajúceho. Akékoľvek prevody a postúpenia vykonané v rozpore s týmto ustanovením sú
neplatné. (b) Práva a povinnosti nižšie uvedené sa riadia a vykladajú podľa práva štátu, v ktorom
má Predávajúci sídlo, a to bez ohľadu na kolízne ustanovenia. Obe strany týmto pre prípad sporu
vzniknutého z tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou neodvolateľne vyjadrujú súhlas s výlučnou
právomocou súdov v mieste sídla Predávajúceho a vzdávajú sa práva zahájiť v týchto veciach
konanie u iných súdov, ktorých príslušnosť by mohla byť daná z dôvodu bydliska či z iného
dôvodu.(c) V prípade akéhokoľvek súdneho konania medzi Kupujúcim a Predávajúcim
vzniknutého v súvislosti s touto zmluvou, nie je žiadna zo strán oprávnená uplatňovať právo na
proces pred porotou a obidve strany sa vzdávajú akéhokoľvek zákonného či iného nároku na
proces pred porotou. Akákoľvek žaloba týkajúca sa tejto zmluvy musí byť podaná do jedného (1)
roka odo dňa, kedy vznikol dôvod pre podanie takej žaloby. (d)Aplikácia Úmluvy OSN
o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru na túto zmluvu sa výslovne vylučuje. (e) V prípade, že
by ktorékoľvek jednotlivé ustanovenie alebo aj niekoľko ustanovení tejto zmluvy bolo vyhlásené
súdom v rámci príslušnej jurisdikcie z akéhokoľvek dôvodu za neplatné, protiprávne či
nevynútiteľné, potom platnosť, zákonnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení zostáva
nedotknutá a zmluvná dokumentácia zostáva účinnou, ak tým nedôjde k podstatnej zmene
podmienok predaja. (f) Pokiaľ Predávajúci neuplatní práva, alebo pokiaľ sa Predávajúci vzdá
práv vyplývajúcich z porušenia ktoréhokoľvek ustanovenia tejto zmluvy nemá táto skutočnosť za
následok vzdanie sa akýchkoľvek ďalších práv, či neúčinnosť porušeného ustanovenia. (g)
Kupujúci súhlasí s tým, že všetky cenové, diskontné a technické informácie oznámené
Predávajúcim Kupujúcemu, sú dôverné a tvoria vlastníctvo Predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje
(1) takéto informácie utajovať a neposkytovať žiadnej tretej strane, a (2) používať tieto
informácie len pre svoje interné účely a len v spojitosti s Výrobkami dodanými na základe tejto
zmluvy. Tieto podmienky neobmedzujú možnosť používania informácií, ktoré sa stali verejnými.
(h) Všetky správy či oznámenia vyžadované či povolené na základe tejto zmluvy, musia byť
vyhotovené písomne a považujú sa prijaté pokiaľ budú doručené druhej strane osobne alebo do
troch(3) pracovných dní odo dňa podania doporučenej zásielky so zaplateným poštovým
poplatkom, a to na adresu uvedenú v tejto zmluvnej dokumentácií , alebo na inú adresu, ktorú
ktorákoľvek zo strán oznámi druhej zmluvnej strane.

