Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky a služby společnosti ZF Engineering Plzeň s. r. o.,
Plzeň, Česká republika
(stav k: 13.03.2014)
§ 1 Platnost těchto podmínek
(1) S výhradou odlišných dohod v jednotlivých případech se smlouvy budou s námi realizovat výhradně dle podmínek
následujících ustanovení. Udělením zakázky vyjadřuje zákazník s našimi podmínkami souhlas. Protichůdné či odlišné podmínky
zákazníka jsou pro nás závazné jen tehdy, pokud jsme je výslovně písemně uznali. Naše podmínky platí také tehdy, pokud
bezvýhradně s vědomím protichůdných či odlišných podmínek zákazníka provedeme dodávku či službu, aniž bychom
protichůdné či odlišné podmínky zákazníka písemně uznali.
(2) Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny naše dodávky a služby a vztahují se na všechny povinnosti vyplývající
ze závazkového vztahu se zákazníkem. Vůči podnikatelům, právnickým osobám veřejného práva a subjektům veřejného práva
platí naše podmínky také v případě budoucích obchodních vztahů.
§ 2 Uzavření smlouvy a změny ve smlouvě
(1) Smlouva je uzavřena teprve tehdy, když zákazník naši nabídku bezvýhradně přijme nebo mu přijde písemné smluvní
potvrzení nebo my začneme s prováděním dodávky či služby. Udělíme-li písemné potvrzení objednávky, pak je toto potvrzení
samotné pro obsah a rozsah smlouvy určující, pokud nebylo výslovně domluveno něco jiného.
(2) Změny, další dohody nebo dodatky stejně jako dohody o vlastnostech výrobku nebo o převzetí záruk vyžadují ke své
platnosti výslovnou písemnou dohodu.
§ 3 Provedení zakázky
(1) Pokud nebylo výslovně domluveno něco jiného, musí předmět dodávky či služby vykazovat jen smluvně výslovně stanovené
vlastnosti, technické parametry atd. Tyto představují převzetí záruk z naší strany jen tehdy, když výslovně prohlásíme, že za ně
chceme nést odpovědnost nezávisle na zavinění nebo pokud jsou námi jako takové výslovně označeny. Záruční prohlášení
musí být k tomu, aby byla účinná, sepsána v písemné formě. Vyhrazujeme si provádění technických a výtvarných změn, popisy
a údaje v prospektech, katalozích nebo podobných obchodních podkladech a vyměňovat produkty či jejich části za technicky
rovnocenné nebo lepší, aniž by zákazník mohl z tohoto uplatňovat proti nám nějaká práva. Tyto popisy a údaje stejně jako
reklamní výroky (také od výrobce) neobsahují žádná prohlášení o záruce. V prospektech a katalozích obsažené údaje a
vyobrazení jsou v oboru obvyklé přibližné hodnoty, ledaže by byly námi označeny výslovně jako závazné. Jestliže ze zákonných
předpisů nevyplývá nic jiného, jsme zavázáni k poradenství jen tehdy, jestliže toto bylo námi převzato jako smluvní povinnost.
(2) U dodávky software nepatří, pokud nebylo výslovně domluveno jinak, další a nové vývoje softwaru (updates a upgrades) do
rozsahu dodávky.
(3) Zákazník nám musí oznámit všechny relevantní skutečnosti pro provedení naší dodávky a/nebo služby. Nejsme zavázáni
přezkoušet data, informace nebo jiné výkony, které nám byly zákazníkem poskytnuty, co do jejich úplnosti a správnosti, pokud
pro to není s přihlédnutím na okolnosti jednotlivého případu důvod, nebo pokud povinnost k přezkoušení nebyla výslovně
převzata jako smluvní povinnost. Pokud budou prováděny práce u zákazníka, budou našim spolupracovníkům zdarma
poskytnuta potřebná pracovní místa a pracovní prostředky.
(4) V případě, že jsme činní mimo náš podnik, je zákazník povinen, jestliže z podstaty věci nebo domluvy se zákazníkem
nevyplývá něco jiného, přijmout všechna opatření nutná k plnění zákonných a smluvních ochranných povinností. Jsme
oprávněni odmítnout provedení naší dodávky či služby, jakmile nebudou dodržena nutná opatření.
(5) Nehledě na naši dále trvající odpovědnost za plnění smluvně sjednaných výkonů jsme oprávněni bez omezení zapojit třetí
osoby do smluvního plnění. Jakmile jsou spolupracovníci, jejichž nasazení bylo smluvně domluveno, z pro nás neovlivnitelných
důvodů zaneprázdněni, smíme je nahradit jinými vhodnými spolupracovníky.
§ 4 Povinnosti součinnosti zákazníka u vývojových, výrobních a poradenských výkonů
(1) Úspěch vývojových projektů předpokládá pravidelně úzkou spolupráci mezi zákazníkem a námi. Smluvní strany se proto
zavazují k oboustrannému ohledu, rozsáhlé a neprodlené informovanosti, stejně jako případnému varování z hlediska opatrnosti
před riziky a ochranou proti rušivým vlivům také ze strany třetích osob.
(2) Zákazník přebírá jako zásadní smluvní povinnost starat se o to, aby všechna sjednaná součinnost a subdodavatelské
výkony byly v požadované kvalitě, a aby byly poskytnuty v domluvených resp. pro realizaci projektů požadovaných termínů bez
dalších nákladů pro nás. Jestliže je toto nutné pro úspěch projektu, dá zákazník k dispozici v dostačujícím rozsahu zejména
vlastní personál stejně jako kompetentní kontaktní osoby na celou dobu trvání projektu. Pokud jsou v seznamu povinností nebo
na jiném místě smlouvy formulovány požadavky na vnější systémy, které jsou provozovány zákazníkem nebo třetí osobou,
garantuje nám zákazník splnění těchto požadavků.
(3) Prokáží-li se informace nebo dokumenty zákazníka jako chybné, neúplné, nejasné nebo jako objektivně neproveditelné,
zákazník provede ihned po našem sdělení požadované opravy a/nebo doplnění. Zákazník neprodleně odstraní námi oznámené
nedostatky nebo funkční poruchy dodaných komponent.
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§ 5 Zachování mlčenlivosti o informacích
Každý smluvní partner bude užívat všechny podklady (k nim se počítají také vzory, modely a data), dále informace o výrobních,
technických, vědeckých a pracovních postupech a poznatky, které obdrží z obchodního styku, jen pro společně sledované účely
a se stejnou pečlivostí jako odpovídající vlastní podklady a znalosti je bude uchovávat v tajnosti před třetími osobami, když je
druhý smluvní partner označil za důvěrné nebo má na jejich důvěrnosti zřejmý zájem. Tato povinnost počíná od okamžiku
obdržení podkladů nebo znalostí a končí 36 měsíců po úplném ukončení daného obchodního vztahu. Tato povinnost neplatí pro
podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé nebo které již byly smluvnímu partnerovi známé při obdržení, aniž by byl
vázán mlčenlivostí.
§ 6 Užívací právo; poskytnutí práv
(1) Při dodávce výsledků dosažených v rámci objednávky od zákazníka (například konceptů, konstrukčních výkresů, software a
jiných) poskytujeme – pokud není výslovně smluvně domluveno jinak – zákazníkovi prosté, tzn. nevýlučné užívací právo k těmto
výsledkům. Úprava užívacího práva vyplývá z konkrétní domluvy. Jakmile nejsou výsledky dosaženy přímo námi,
zprostředkováváme pravidelně pouze smlouvu s cizím poskytovatelem. Zákazník proto uznává dodané uživatelské podmínky
cizího výrobce, na které výslovně poukazujeme. Tyto jsou určující pro rozsah poskytnutí práv od cizího poskytovatele.
(2) Nám je v každém případě dovoleno, nezávisle na rozsahu převodu práv na zákazníka, využít také myšlenky, koncepty,
získané know-how atd. pro další vývoje a služby pro ostatní zákazníky.
§ 7 Ceny a platby
(1) Určující jsou námi určené ceny. K nim bude připočtena, pokud je splatná, příslušná zákonná daň z přidané hodnoty, stejně
jako balné, přepravné, poštovné a pojištění. Jestliže není domluveno jinak, máme vedle domluvené odměny nárok na úhradu
našich výdajů. Jestliže je odměna domluvena jako hodinová či jako denní sazba, platí s výhradou jiné domluvy v jednotlivém
případě, ke dni provedení výkonu aktuální ceníky.
(2) Naše faktury jsou splatné beze slev a bez poplatků podle domluveného splátkového kalendáře, jinak jsou splatné do 30 dnů
od data vystavení faktury. Směnky ani šeky nejsou přijímány.
(3) Jestliže máme vůči zákazníkovi více pohledávek, určíme sami, na který dluh bude platba započítána. Práva na započtení
vzájemných pohledávek náleží zákazníkovi jen tehdy, jestliže jeho nároky byly pravomocně zjištěny, jsou nesporné nebo námi
písemně uznány. To samé platí pro uplatnění zadržovacího práva.
(4) Jestliže zjistíme po uzavření smlouvy okolnosti, na základě kterých se zdají být naše nároky vůči zákazníkovi, díky
zákazníkově chybějící schopnosti plnit, ohroženy, jsme oprávněni provést ještě chybějící dodávky jen proti přiměřené platbě
předem nebo oproti poskytnutí záruk. Po bezvýsledném uplynutí dané lhůty můžeme od smlouvy odstoupit. V tomto případě
můžeme od zákazníka požadovat náhradu nákladů nebo případně našich škod. Toto neplatí, jestliže není prokázáno zavinění
zákazníka.
(5) Pří prodlení zákazníka s platbou můžeme plnění našich povinností vůči zákazníkovi přerušit do úplného obdržení plateb.
Dále jsme pří prodlení zákazníka s platbou oprávněni stanovit ve faktuře úroky z prodlení ve výši sazby, kterou nám naše banka
počítá z kontokorentního úvěru, nejméně však ve výši zákonného úroku z prodlení.
§ 8 Lhůty; Termín dodání a plnění, prodlení
(1) Termínové plánování, jakož i milníky v projektu, slouží pro pouhou orientaci v harmonogramu celého projektu. Námi
uvedené termíny a lhůty jsou nezávazné, pokud nebylo písemně výslovně domluveno jinak. Pokud s námi nejsou dohodnuty
žádné závazné termíny nebo lhůty, ocitneme se v prodlení teprve tehdy, jestliže nám zákazník nejdříve bezvýsledně stanovil
přiměřenou lhůtu k plnění dlužné dodávky. V každém případě běží lhůty nejdříve od kompletního dodání veškeré zákazníkem
poskytované spolupráce a popřípadě od připsání dohodnuté platby předem. Dodatečné žádosti o změny či opožděně
poskytnutá spolupráce zákazníka přiměřeně prodlouží lhůtu k dodání.
(2) Pokud bude námi dlužná dodávka nebo plnění z důvodu nepředvídatelných a námi nezaviněných okolností obzvláště
ztížena nebo znemožněna (například pracovní boj, poruchy ve výrobě, překážky v dopravě, nedostatek materiálu nebo energie,
úřední opatření, opožděné zajištění vlastních dodávek, atd. – platí vždy také pro naše subdodavatele), jsme oprávněni v
rozsahu ještě neprovedené dodávky zcela nebo zčásti od smlouvy odstoupit nebo dle našeho výběru odložit dodávku o dobu
trvání překážky včetně přiměřeného času na přípravu. V případě našeho odstoupení vrátíme již poskytnutá protiplnění
zákazníka. Nároky na náhradu škody zákazníka jsou vyloučené. Naše ručení za zpoždění dodávky nebo služby se řídí dle § 11
těchto podmínek.
(3) Nedodrží-li zákazník své povinnosti spolupráce, spolupůsobení nebo dodání subdodavatele úplně či částečně, ztrácejí
termíny takto dotčených dodávek a služeb svou závaznost, zejména se nedostáváme do prodlení.Po naší neúspěšné upomínce
jsme oprávněni požadovat náhradu nám způsobené škody včetně případných zvýšených nákladů a na zákazníka přechází
nebezpečí nahodilé zkázy nebo náhodného zhoršení předmětu dodávky. Nedodrží-li zákazník své povinnosti spolupráce,
spolupůsobení nebo svého účastenství ani v průběhu přiměřené lhůty, jsme kromě toho oprávněni smlouvu s okamžitou
platností vypovědět. Nám v tomto případě náleží nároky na náhradu škody a odměnu. Další nároky z naší strany zůstávají
nedotčeny. Nemůžeme-li následkem vzniklého zpoždění projekt dále v přiměřeném čase nebo jen s podstatně zvýšenými
náklady provést, například kvůli jiným povinnostem, je zákazník povinen uhradit vzniklé škody.
§ 9 Přechod nebezpečí a předání
(1) S předáním železnici, zasílateli, dopravci nebo vypravením dodávky zboží určitou osobou nebo podnikatelem resp. s
počátkem uskladnění, nejpozději však s opuštěním dílny nebo skladu, přechází nebezpečí k předmětu dodávky na zákazníka.
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Jestliže přeprava bez našeho zavinění bude zpožděna nebo znemožněna, přechází nebezpečí na zákazníka oznámením
připravenosti k odeslání. Nebezpečí náhodného zániku nebo náhodného zhoršení stavu dodávaného zboží přechází na
zákazníka také tehdy, když jsme převzali náklady spojené s odesláním nebo jiná dodatečná plnění, či pokud následuje dílčí
dodávka.
(2) Pokud naše dodávka vyžaduje protokolární převzetí, je k němu zákazník povinen. Drobné vady, které vážně neomezují
použitelnost dodávky k smluvně stanovenému účelu, neopravňují zákazníka k tomu, aby odmítnul převzetí. Zákazníkovy
zákonné nároky z vad zůstávají nedotčeny.
(3) Převzetí se považuje za uskutečněné, pokud zákazník odmítá osvědčení převzetí o odebrání v rozporu s předchozím
odstavcem nebo přes včasnou výzvu odmítá součinnost. Převzetí při společném přebíracím řízení se také považuje za
uskutečněné, pokud zákazník po provedení přebíracího řízení převzetí bez odkladu písemně nepotvrdí, ledaže by zákazník
v průběhu sedmi pracovních dnů písemně vady specifikoval, na základě čehož by mohl převzetí oprávněně odepřít.
(4) Při každém provedeném dokončeném částečném plnění máme nárok na částečné převzetí.
(5) Duševní plnění se považuje za převzaté, jestliže zákazník během lhůty 30 dnů po doručení písemnou formou výslovně
neuplatní výhradu a nespecifikuje konkrétní vady, přičemž zákazníka ještě jednou po dodání našeho duševního plnění
upozorníme na předpokládaný význam jeho jednání. V případě uvedených výhrad podrobíme naší dodávku přezkoumání
(kontrole). Prokáže – li se, že zákazníkovy výhrady jsou neoprávněné, bude povinen uhradit vzniklé výlohy, ledaže by byla
zjištěna na jeho straně pouze nevědomá nedbalost.
§10 Práva při vadách: povinnost prohlídky a reklamační povinnost
(1) Pokud provedeme vadnou dodávku či službu, poskytne nám zákazník v přiměřené lhůtě příležitost k dodatečnému plnění.
Máme právo na tři pokusy na dodatečné plnění. Pokud by bylo dodatečné plnění pro zákazníka v konkrétním případě
nepřijatelné nebo existují zvláštní okolnosti, které po zvážení oboustranných zájmů odůvodňují okamžité odstoupení, nepřísluší
nám právo k dodatečnému plnění nebo právo na méně než tři pokusy na dodatečné plnění. Právo volby mezi odstraněním
nedostatku nebo dodáním věci, která nemá vady, přísluší nám.
(2) U standardních produktů od jiných dodavatelů, u kterých pouze zprostředkováváme uzavření smlouvy s jiným dodavatelem
a u kterých nevystupujeme jako dodavatel tohoto výrobku, směřují nároky z vad zákazníků proti těmto konkrétním jiným
dodavatelům. Toto platí také při porušení ochranných práv třetích osob jiným dodavatelem. Nejsme povinni předat jinému
dodavateli oznámení o vadách nebo nároky z vad zákazníků.
(3) Pokud jde o zjevné nedostatky, zákazník je povinen si bezodkladně prohlédnout předmět dodávky. Zjevné nedostatky, jako
například chybějící komponenty, bez dalšího rozpoznatelná poškození nebo nesprávná dodávka či neúplná dodávka musí být u
nás neprodleně písemně reklamovány, nejpozději do jednoho týdne od doručení dodávky. Vady, které se projeví později, nám
musí být písemně oznámeny neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne po jejich zjištění zákazníkem. Nedostatky, které se
ukáží teprve později, nám musí být neprodleně písemně reklamovány, nejpozději do jednoho týdne od doručení dodávky. Při
porušení této povinnosti prohlídky a reklamační povinnosti zákazníkem platí předmět dodávky s ohledem na příslušné
nedostatky za schválený. Při dílčích dodávkách prováděných námi vznikají tyto povinnosti prohlídky a reklamační povinnosti ke
každé dílčí dodávce.
(4) Pokud bude vůči zákazníkovi a jeho odběrateli reklamována vadnost zboží, které bylo námi dodáno našim zákazníkům a jimi
odběrateli, má zákazník povinnost uplatnění vady zboží jeho odběratelem neprodleně ohlásit, nejpozději do pěti pracovních
dnů. Jinak zákazník nemůže vůči nám uplatnit žádné nároky na plnění ze záruky.
(5) Nároky z vad musí být zákazníkem uplatněny písemně s označením všech rozpoznaných nedostatků a s uvedením
okolností, za jakých se ukázaly. Vada neexistuje, pokud se zákazníkem tvrzená chyba nedá reprodukovat. Pokud zákazník
učinil zásahy do dodaných komponentů, hardwaru nebo softwaru, pak zákazníkovi náleží nároky z vad pouze pokud prokáže,
že jeho zásah nebyl příčinou tohoto nedostatku. Pokud vyjde najevo, že zákazníkem tvrzený nedostatek neexistuje, zejména
pokud se nedá tvrzený nedostatek reprodukovat, jsme oprávněni požadovat za naše výdaje přiměřenou odměnu, ledaže by
byla na straně zákazníka zjištěna pouze nevědomá nedbalost.
(6) Selže-li dodatečné plnění, bude-li námi odmítnuto snížení ceny,nebo je-li pro zákazníka nepřijatelné, náleží zákazníkovi
zvláštní zákonné nároky z vad (odstoupení od smlouvy, snížení ceny, samostatné vyřízení, náhrada škody nebo náhrada
zbytečně vynaložených nákladů). K náhradě škody jsme povinni výlučně dle pravidla uvedeného v §11 těchto podmínek.
(7) Pokud spočívá nedostatek pouze v nepatrné odchylce od dohodnutých vlastností, náleží objednateli na základě naší volby
pouze právo na dodatečné plnění nebo právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Pokud nejsou dohodnuty žádné vlastnosti,
platí totéž při nepatrné odchylce od vlastností, jejichž použití se dle smlouvy předpokládá nebo je jinak obvyklé, a které je
obvyklé u zboží stejného druhu a které může zákazník u tohoto druhu zboží očekávat.
(8) Je vyloučeno právo zákazníka zrušit smlouvu kvůli porušení smlouvy, za které neneseme odpovědnost, které nespočívá ve
vadě věci nebo ve vadě díla.
§ 11 Omezení odpovědnosti; nároky na náhradu škody; vyšší moc
(1) Odpovídáme zásadně za úmyslné a hrubě nedbalé chování. Dále odpovídáme za zaviněné porušení zásadních smluvních
závazků. Odpovídáme také za zaviněné poškození života, těla nebo zdraví. Ostatní nebo další nároky vůči nám jsou vyloučené.
Toto platí především pro veškeré nároky na náhrady škody, například z prodlení, z nemožnosti plnění, ze zaviněného porušení
smluvních vedlejších závazků, ze zavinění při uzavření smlouvy a z nedovoleného jednání.
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(2) Pokud musíme ručit podle odstavce 1 za prosté nedbalé chování, odpovídáme pouze za typicky smluvní škody rozumně
předpokládané, avšak maximálně do výše hodnoty zakázky.
(3) V případě postihu našeho zákazníka proti nám ručíme za náhradu škody také pouze podle odstavce 1.
(4) Pokud je naše ručení vyloučeno nebo omezeno, platí to také pro osobní ručení naších zaměstnanců, pracovníků, zákonných
zástupců a pomocných sil. Naše ručení je vyloučeno v případě, že neřídící zaměstnanci odpovídají za prostou nebo hrubou
nedbalost. To neplatí, pokud jsou porušeny zásadní smluvní podmínky, nebo život, tělo, či zdraví.
(5) Kogentní zákonná opatření o důkazním břemenu zůstávají nedotčena.
(6) Za nové pořízení dat odpovídáme pouze tehdy, když zákazník zjistil, že ztracená data mohou být obnovena za přiměřené
náklady. Zákazník je proto především povinen zabezpečovat data a programy v adekvátních intervalech pravidelně.
(7) Vyšší moc, stávky, neklidy, úřední opatření, vynechání dodávek našich dodavatelů a ostatní nepředvídatelné, neodvratné a
vážné okolnosti osvobozují smluvní partnery na délku poruchy a v rozsahu jejich působení od povinnosti plnění. Toto platí i v
případě, že tyto události nastanou v okamžiku, kdy se dotčený smluvní partner nachází v prodlení. Smluvní partneři jsou
povinni, v rámci únosnosti neprodleně poskytnout potřebné informace a jejich závazky přizpůsobit změněným poměrům na
základě důvěry.
§ 12 Promlčení
(1) Promlčecí lhůta pro nároky zákazníka z vad, pokud je zákazník podnikatelem, činí jeden rok ode dne zákonného počátku
běhu promlčecí lhůty. To neplatí pro vady, které jsme lstivě zamlčeli nebo pokud jsme z důvodu charakteru zboží převzali za
toto zboží záruku nebo pokud dodané zboží odpovídajíc jeho obvyklému způsobu užití bylo použito pro stavbu a způsobilo její
vadnost nebo pokud jsme měli úmysl ohledně vad zboží – v těchto případech činí promlčecí lhůta dva roky ode dne zákonného
počátku běhu promlčecí doby.
(2) Nároky na náhradu škody zákazníka proti nám se promlčují ve lhůtě jednoho roku ode dne zákonného počátku běhu
promlčecí lhůty, pokud se nejedná o případ uvedený v odstavci 3.
(3) Nároky na náhradu škody proti nám z důvodu zaviněného poškození života, těla nebo zdraví a z důvodu porušení povinnosti
nedovoleného jednání způsobeného úmyslně nebo z hrubé nedbalosti z naší strany se promlčují v souladu se zákonnými
ustanoveními.
§ 13 Rozsáhlá výhrada vlastnického práva
(1) Veškeré dodané zboží zůstane v našem výlučném vlastnictví až do úplného splnění našich vzájemných pohledávek, u
podnikatelů až do splnění všech současných nebo budoucích pohledávek z obchodního styku.
(2) Zákazník je oprávněn námi dodané zboží v řádném obchodním styku zpracovat a dále prodat. Obchodní styk není řádným
obchodním stykem, pokud je možnost postoupení pohledávek zákazníka vůči jeho odběrateli vyloučena. Nabytí vlastnického
práva zákazníkem k námi dodanému zboží v případě zpracování nebo přetváření zboží je vyloučeno. Zpracování nebo
přetváření zboží se provádí pro nás, ale bez závazků pro nás. V případě spojení nebo smíšení námi dodaného zboží s jinými
movitými věcmi, a to sice v podobě, že se tyto movité součásti věcí stanou věcí jednotnou, se stáváme spoluvlastníky této věci.
Náš podíl se stanoví dle poměru hodnoty zboží k okamžiku spojení nebo smíšení zboží. Pohledávky ohledně námi dodaného
zboží, které vzniknou z dalšího prodeje / zpracování nebo z jakéhokoli jiného právního důvodu, postupuje zákazník pro jistotu již
nyní ve výši kupní ceny námi dodaného zboží na nás. Zákazník je oprávněn pro nás tyto pohledávky inkasovat. Toto oprávnění
odpadá, pokud zákazník řádně nesplní svou platební povinnosti vůči nám. V tomto případě jsme oprávněni oznámit
odběratelům zákazníka postoupení pohledávek.
(3) Zákazník má proti nám nárok na uvolnění záruk v rozsahu, v jakém realizovatelná hodnota záruk přesahuje 110 %
zajištěných pohledávek.
§ 14 Místo plnění, soudní příslušnost, zákaz postoupení nároků
(1) Pokud nevyplývá z potvrzení objednávky něco jiného, je místem plnění všech dodávek a výkonů naše obchodní sídlo.
(2) Pro tyto podmínky a všechny právní vztahy mezi zákazníky a námi platí výhradně právo České republiky. Aplikace Úmluvy
Spojených národů ze dne 11.dubna 1980 o smlouvách o prodeji zboží („Vídeňská úmluva o koupi zboží“) je vyloučena.
(3) Pro všechny právní spory občanského a obchodního práva, také v rámci směnečného a šekového řízení, jsou příslušné
soudy České republiky. Pokud je zákazník obchodníkem, právnickou osobou veřejného práva nebo subjektem veřejného práva,
je sjednána, pokud to je ze zákona přípustné, místní soudní příslušnost věcně příslušného soudu v Plzni. Jsme ale oprávněni
žalovat zákazníka i u jiného soudu, který je zákonně příslušný.
(4) Postoupení nároků zákazníka vůči nám z obchodního styku je vyloučeno.
§ 15 Závěrečná ustanovení
(1) Pokud je některé nebo vícero ustanovení předcházejících podmínek neúčinné nebo se neúčinným stane, nemá to žádný vliv
na účinnost ostatních ustanovení. Na místo neúčinných ustanovení nastoupí taková ustanovení, která budou co nejvíce
odpovídat hospodářskému účelu smlouvy s přiměřeným zachováním oboustranných zájmů.
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(2) Všechny naše dřívější Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky a výkony jsou tímto zrušeny.
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