1.

VČLENENIE TÝCHTO PODMIENOK

(A)

Pokiaľ sa predávajúci a kupujúci (definovaní vyššie) nedohodnú písomne inak, budú sa
tieto podmienky (ďalej len „podmienky“) vzťahovať na všetky zmluvy o predaji alebo
dodávke tovaru spoločnosťou Energizer Trading Ltd (ďalej len „predávajúci“) a
nahradia všetky ďalšie podmienky, ustanovenia alebo zmluvné záväzky.

(B)

Akékoľvek ponuky tovaru, cenové ponuky alebo potvrdenia objednávok vydané
predávajúcim vychádzajú z predpokladu, že zmluva o predaji sa riadi iba týmito
uvedenými podmienkami.
Všetky objednávky vystavené zákazníkom (ďalej len
„kupujúcim“) predávajúcemu budú považované za objednávky v súlade s týmito
podmienkami. Žiadne iné podmienky, ktoré kupujúci navrhne alebo na ktoré sa odvolá
(či už na základe vystavenej alebo potvrdenej objednávky alebo inak), sa nestanú
súčasťou žiadnej zmluvy o predaji medzi kupujúcim a predávajúcim.

2.

ZMLUVA

(A)

Každá zmluva o predaji („zmluva“) tovaru predávajúceho („tovar“) kupujúcemu bude
uzavretá okamihom, keď predávajúci ústne alebo písomne potvrdí objednávku
kupujúceho, alebo okamihom dodania tovaru. Zmluva bude uzatvorená iba pri potvrdení
na základe týchto podmienok a žiadnym iným spôsobom.

(B)

Kupujúci výslovne berie na vedomie (pokiaľ predávajúci nevyjadril výslovný súhlas
s iným znením v akejkoľvek zmluve medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorú tieto
podmienky dopĺňajú), že neexistujú žiadne podmienky ani vyhlásenia okrem tu
uvedených výslovných podmienok a vyhlásení, na základe ktorých kupujúci uzatvára túto
zmluvu, a že neexistuje žiadna súbežná zmluva, na základe ktorej kupujúci uzavrel túto
zmluvu.

(C)

Prípadné zmeny týchto podmienok nebudú účinné a nebudú žiadnym spôsobom
zaväzovať predávajúceho, (i) pokiaľ s nimi predávajúci nevyjadril výslovný písomný
súhlas v rámci akejkoľvek zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorú tieto
podmienky dopĺňajú, alebo (ii) pokiaľ s nimi nevyjadrili výslovný písomný súhlas riadne
oprávnení signatári predávajúceho a kupujúceho.

(D)

Akýkoľvek odkaz na súhlas predávajúceho v týchto podmienkach bude účinný iba
v prípade, že je vydaný riadne oprávneným signatárom predávajúceho. Kupujúci nemá
právo opierať sa o taký súhlas, ak sa nepresvedčí, že bol vydaný predávajúcim alebo jeho
menom osobou, ktorá má riadne oprávnenie poskytnúť taký súhlas.

3.

ZRUŠENIE

(A)

Kupujúci nemá právo zrušiť objednávku vystavenú predávajúcemu (či už pred uzavretím
zmluvy alebo po jej uzavretí) bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho.

(B)

Ak predávajúci takýto predchádzajúci písomný súhlas poskytne, zruší kupujúci
objednávku odoslaním písomného oznámenia predávajúcemu, v ktorom kupujúci uvedie
podrobnosti o objednávke, ako je dátum objednávky, informácie o kupujúcom a jeho
dodacej adrese, číslo, množstvo a popis objednaného tovaru.
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(C)

Ak kupujúci zruší objednávku po dátume uzavretia zmluvy (ktorým je dátum, kedy
predávajúci v súlade s týmito podmienkami ústne alebo písomne potvrdil objednávku
kupujúceho alebo dodal tovar), bude príslušný písomný súhlas predávajúceho
podmienený vrátením tovaru (ak už bol expedovaný) predávajúcemu (na náklady
kupujúceho a na adresu predávajúceho v Spojenom kráľovstve uvedenú v súhlase)
v rovnakom stave ako pri dodaní (vrátane rovnakého obalu a spôsobu balenia).
Kupujúci odškodní predávajúceho za všetky jeho odôvodnené náklady a výdavky (okrem
iného aj za výdavky na administráciu, balenie a prepravu, avšak nie za prípadný zmarený
zisk či stratu obchodnej príležitosti), ktoré predávajúcemu vzniknú v súvislosti so
zrušením objednávky a v súvislosti s prípadným porušením podmienok súhlasu
udeleného predávajúcim.

4.

OBJEDNÁVKY

(A)

Všetky objednávky kupujúceho musia byť potvrdené predávajúcim. Zmluvu nie je
možné uzavrieť, dokiaľ objednávka nie je potvrdená predávajúcim ústne alebo písomne
alebo dodaním tovaru.

(B)

Množstvo a veľkosť balenia jednotlivých položiek tovaru zodpovedá špecifikáciám, ktoré
predávajúci príležitostne stanovuje. Kupujúci smie objednávať iba celé násobky
minimálnej veľkosti balenia alebo množstiev uvádzaných predávajúcim. Pokiaľ
objednávka (alebo zásielka uvedená v objednávke) kupujúceho nezodpovedá vyššie
uvedeným požiadavkám, bude objednávka alebo zásielka upravená na najbližšie vyššie
platné množstvo alebo veľkosť.

5.

TOVAR

(A)

Všetky popisy, špecifikácie a ilustrácie v katalógoch, cenníkoch, reklamách alebo iných
informáciách predávajúceho poskytnutých kupujúcemu slúžia na poskytnutie všeobecnej
predstavy o popisovanom tovare a netvoria súčasť zmluvy.

(B)

Predávajúci má právo na základe vlastného uváženia ukončiť dodávky akéhokoľvek
tovaru alebo opraviť či pozmeniť ľubovoľný tovar bez upozornenia kupujúceho.
V prípade, že predávajúci nemôže odôvodnene dodať tovar objednaný kupujúcim,
oznámi predávajúci túto skutočnosť kupujúcemu a kupujúci alebo predávajúci bude mať
právo odstúpiť od tejto zmluvy bez vzniku akýchkoľvek záväzkov.

(C)

Táto zmluva nie je v žiadnom prípade zmluvou o predaji tovaru iba na základe popisu,
vzorky alebo inak, ani sa za takú nebude považovať. Ak nie je výslovne uvedené v týchto
podmienkach inak, kupujúci preberá tovar z hľadiska jeho kvality, stavu alebo
dostatočnosti pre akýchkoľvek účel na vlastné riziko.

(D)

Ak bola kupujúcemu poskytnutá vzorka tovaru a táto vzorka bola kupujúcim
skontrolovaná, berú zmluvné strany na vedomie a uzatvárajú výslovnú dohodu, že
výlučným účelom poskytnutia a kontroly vzorky je umožniť kupujúcemu posúdenie
kvality celej dodávky, a nie uskutočnenie predaja tovaru na základe vzorky. Kupujúci
prevezme tovar na vlastné riziko na základe jeho súladu s poskytnutou vzorkou.

6.

CENA

(A)

Všetky ceny tovaru uvedené v ponuke predávajúceho alebo jeho menom nezahŕňajú
DPH a zahŕňajú dodanie predávajúcim (tzn. balenie a prepravu na adresu kupujúceho
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v Spojenom kráľovstve uvedenú kupujúcim v objednávke, na zodpovednosť
predávajúceho), ak nie je uvedené a písomne dohodnuté inak, s tou výnimkou, že (i) pri
objednávkach v hodnote 300 € a nižšej bude účtovaný poplatok za balenie a prepravu
60 €, a (ii) aby sa predišlo pochybnostiam, nezahŕňajú cenové ponuky poplatky za balenie
a prepravu pri dodávkach, ktoré nemajú bežnú povahu (napr. ak kupujúci požaduje
špeciálne alebo súrne dodanie tovaru).
(B)

Predávajúci si vyhrádza právo kedykoľvek aktualizovať na základe vlastného uváženia
ceny tovaru uvedené v akejkoľvek podobe.

(C)

Ak kupujúci vystavil objednávku na dodávku tovaru, vyhrádza si predávajúci právo
aktualizovať cenu príslušného tovaru na základe vlastného uváženia, a to pred uzavretím
zmluvy alebo po jej uzavretí, kedykoľvek pred dodaním tovaru, pričom túto zmenu ceny
kupujúcemu oznámi a všetky faktúry budú zohľadňovať platnú cenu v čase dodania za
predpokladu, že má kupujúci alebo predávajúci právo odstúpiť od tejto zmluvy, bez
vzniku akýchkoľvek záväzkov, ihneď po doručení alebo prijatí príslušnej výpovede.

7.

PLATBA

(A)

Všetky dlžné sumy za jednotlivé dodávky budú kupujúcemu faktúrované pri expedícii
tovaru.

(B)

Všetky faktúry musia byť zaplatené v plnej výške, bez protinárokov alebo zrážok
akéhokoľvek druhu (s výnimkou prípadov, ktoré písomne schválil predávajúci), v lehote
30 dní od posledného dňa mesiaca, v ktorom bola faktúra vystavená.

(C)

Ak sa tovar dodáva po častiach, bude sa nezaplatenie akejkoľvek splátky za danú časť
v termíne splatnosti zo strany kupujúceho považovať za odmietnutie plnenia celej
zmluvy. Predávajúci má právo prijať takéto odmietnutie plnenia a domáhať sa náhrady
škôd za porušenie zmluvy.

(D)

Ak kupujúci ostáva dlžný predávajúcemu akúkoľvek sumu na základe akejkoľvek zmluvy
po termíne splatnosti, má predávajúci právo pozastaviť dodávku tovaru kupujúcemu na
základe akejkoľvek zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

(E)

Všetky sumy, ktoré kupujúci dlží predávajúcemu na základe akejkoľvek zmluvy, budu
zaťažené úrokmi z omeškania platnými odo dňa splatnosti až do okamihu úplného
zaplatenia dlžnej sumy. Úroky z omeškania majú sadzbu o štyri percentá vyššiu, než je
hodnota základnej ročnej úrokovej sadzby, ktorú príležitostne vyhlasuje Bank of America,
a vypočítavajú a sčítajú sa na dennej báze, a to pred uznaním aj po uznaní dlhu.

(F)

Predávajúci si vyhrádza právo stanoviť kupujúcemu úverový limit (a príležitostne tento
úverový limit aktualizovať). Predávajúci má právo pozastaviť dodávky tovaru
kupujúcemu, ak dôjde k prečerpaniu úverového limitu, a v čase, keď stav prečerpania
trvá.

8.

DODANIE

(A)

Prípadné časy dodania uvedené predávajúcim sú približné odhady. Vlastný čas dodania
nie je v žiadnom prípade podstatnou podmienkou tejto zmluvy a nie je možné, aby sa
ňou stal akýmkoľvek úkonom alebo oznámením zo strany kupujúceho.
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(B)

Predávajúci nebude mať voči kupujúcemu žiadne záväzky za nedodanie alebo neskoré
dodanie tovaru alebo jeho časti z akýchkoľvek dôvodov alebo v dôsledku akýchkoľvek
strát (priamych alebo nepriamych), čo okrem iného zahŕňa záväzky v dôsledku
prípadných následných strát alebo stratených príležitostí vyplývajúce (priamo či
nepriamo) z nedodania alebo neskorého dodania tovaru alebo jeho časti predávajúcim.

(C)

Prípadné nedodanie tovaru oznámi kupujúci písomne predávajúcemu najneskôr do
štrnástich dní od prijatia faktúry.

(D)

Ak sa dodanie tovaru objednaného kupujúcim oneskorí alebo sa neuskutoční v dôsledku
okolností, ktoré sú v odôvodnenej miere mimo kontroly predávajúceho (ako je okrem
iného konanie alebo opomenutie tretích strán), (i) bude prípadná dodacia lehota o toto
oneskorenie predlžovaná tak dlho, pokým trvajú dôvody brániace dodaniu; pritom
predávajúci alebo kupujúci môže oznámiť písomne svoje odstúpenie od tejto zmluvy,
pokiaľ sa dodanie oneskorí o viac než tri mesiace alebo pokiaľ sa takéto oneskorenie
dodania dá odôvodnene očakávať, a (ii) v prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku (i)
vyššie má predávajúci právo dodať iba časť tovaru a kupujúci ho musí v súlade so
zmluvou prijať.

(E)

Ak akékoľvek položky objednaného tovaru nie sú dodané do troch mesiacov od dátumu
dodania uvedeného predávajúcim v zmluve, ako je uvedené v článku 8(D) vyššie, má
kupujúci právo zrušiť objednávku daných položiek písomným oznámením
predávajúcemu.

(F)

Predávajúci má právo dodať tovar v jednej alebo viacerých zásielkach a faktúrovať
jednotlivé zásielky samostatne.

(G)

Bez obmedzenia platnosti článku 8(F) vyššie nebude mať kupujúci právo odmietnuť
dodanie tovaru z toho dôvodu, že má nesprávne množstvo, ktoré neprekračuje správne
množstvo o viac než desať percent, a predávajúci nebude zodpovedný za žiadne
odchýlky v dodanom množstve, ktoré neprekračujú 10 % množstva objednaného tovaru.
Predávajúci bude kupujúcemu faktúrovať všetok dodaný tovar a kupujúci ho zaplatí.

(H)

Ak kupujúci nepotvrdí príjem dodaného tovaru, bude tovar považovaný za dodaný a
zodpovednosť za tovar sa predá kupujúcemu. Predávajúci zabezpečí uskladnenie a
poistenie tovaru až do okamihu jeho dodania a vyhrádza si právo účtovať kupujúcemu
všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vzniknú.

9.

PREVOD ZODPOVEDNOSTI A VLASTNÍCTVA

(A)

Zodpovednosť za dodaný tovar prechádza na kupujúceho.

(B)

Tovar ostáva vlastníctvom predávajúceho, dokiaľ nedostane platbu celej sumy za tovar
v súlade s týmito podmienkami. Kým vlastníctvo tovaru neprejde na kupujúceho, musí
kupujúci (i) držať tovar pre predávajúceho a jeho menom; (ii) uschovať tovar tak, aby ho
bolo možné identifikovať ako majetok predávajúceho; (iii) uschovať tovar oddelene od
vlastného majetku kupujúceho a majetku ďalších subjektov.

(C)

Platby prijaté predávajúcim od kupujúceho budú priradené k faktúram v poradí,
v ktorom boli vystavené, a k tovaru v poradí, v akom je uvedený na faktúrach.
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(D)

Napriek zachovaniu pôvodného vlastníka (i) bude kupujúci zodpovedať za tovar od
okamihu jeho dodania a tovar náležite poistí pred stratou alebo poškodením a v prípade
jeho straty alebo poškodenia zadrží vyplatené poistné pre predávajúceho ako jeho
zmocnenec; (ii) kupujúci môže tovarom disponovať v bežnom obchodnom styku ako
zástupca predávajúceho (avšak bez oprávnenia vytvárať zmluvné spoločenstvo záujmu
medzi predávajúcim a akýmikoľvek zákazníkmi kupujúceho) za predpokladu, že kupujúci
prevedie na predávajúceho všetky svoje práva, ktoré má voči zákazníkom v súvislosti
s takýmto disponovaním, a na požiadanie predávajúceho bezodkladne vyhotoví
akékoľvek doklady potrebné na uskutočnenie takého prevodu.

(D)

Právo kupujúceho na vlastníctvo alebo predaj tovaru na základe tohto článku 9 zanikne
v prípade omeškania platby alebo platobnej neschopnosti podľa článku 12 nižšie.
V prípade zániku práva kupujúci na vlastné náklady okamžite sprístupní tovar
predávajúcemu a umožní predávajúcemu prevziať vlastníctvo všetkého tovaru v držaní
kupujúceho, ktorý ostáva majetkom predávajúceho.

(E)

Kupujúci poskytuje predávajúcemu, jeho konateľom, zástupcom a zamestnancom
neodvolateľné oprávnenie vstúpiť do priestorov, v ktorých je tovar uskladnený, aby (i)
predávajúci mohol skontrolovať, či kupujúci plní svoje záväzky podľa tohto článku 9;
alebo aby (ii) predávajúci mohol prevziať tovar, ktorý ostáva jeho majetkom.

10.

KONTROLA A KVALITA TOVARU

(A)

Kupujúci skontroluje tovar ihneď po jeho dodaní a do troch pracovných dní od dodania
oznámi predávajúcemu akékoľvek údajné (i) chyby tovaru, (ii) poškodenia vzniknuté
prepravou tovaru alebo (iii) nesúlad medzi dodaným tovarom a tovarom uvedeným na
dodacom liste (v súlade s článkom 8(G)). Ak kupujúci nesplní svoju oznamovaciu
povinnosť, bude sa to považovať za potvrdenie príjmu tovaru.

(B)

Ak kupujúci doloží k dostatočnej spokojnosti predávajúceho, že tovar zodpovedá
údajným nedostatkom nahláseným podľa článku 10(A) vyššie, predávajúci na základe
vlastného uváženia buď (i) vymení príslušný tovar, alebo (ii) zariadi vyzdvihnutie tovaru a
poskytne kupujúcemu refundáciu ceny alebo dobropis za príslušný tovar ihneď po
vrátení príslušného tovaru.

11.

ZÁVÄZKY PREDÁVAJÚCEHO

(A)

Tieto podmienky vymedzujú všetky záväzky predávajúceho v súvislosti s tovarom a
dodaním tovaru kupujúcemu.

(B)

Záväzky predávajúceho na základe týchto podmienok budú nahradzovať a vylučovať
všetky ostatné záväzky, či už na základe ďalších záruk, podmienok, ustanovení alebo
záväzkov, výslovných alebo odvodených, na základe zákona alebo inak, v dôsledku
zmluvy, úmyselného porušenia práva (vrátane nedbanlivosti) alebo prípadnej súdnej
žaloby alebo zákonnej povinnosti, pričom sa to týka aj záväzkov týkajúcich sa kvality,
stavu, popisu alebo vhodnosti tovaru na akýkoľvek konkrétny účel, a to v maximálnej
možnej miere povolenej platnými zákonmi.

(C)

Bez obmedzenia všeobecnej platnosti ustanovení uvedených vyššie a ak nie je výslovne
uvedené v týchto podmienkach inak, nebude mať predávajúci voči kupujúcemu žiadne
záväzky (alebo bude mať iba záväzky obmedzené v maximálnej možnej miere povolenej
platnými zákonmi voči tretej strane), či už v dôsledku zmluvy, úmyselného porušenia
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práva alebo iného dôsledku, z dôvodu akejkoľvek chyby tovaru, akéhokoľvek nesúladu
dodaného tovaru s jeho špecifikáciami, popisom alebo vzorkou alebo z dôvodu
akéhokoľvek poranenia, škôd alebo strát vyplývajúcich priamo alebo nepriamo z takej
chyby alebo nesúladu.
(D)

Kupujúci bude dodržiavať všetky pokyny, ktoré môže predávajúci príležitostne vydať,
týkajúce sa skladovania, bezpečnostných opatrení alebo iných opatrení, ktoré sa vyžadujú,
aby nedošlo k poškodeniu tovaru alebo iného majetku alebo k poraneniu osôb. Kupujúci
oboznámi s týmito pokynmi prípadného následného kupujúceho tovaru.

12.

PLATOBNÁ NESCHOPNOSŤ/MEŠKANIE S PLATBOU

(A)

Ak kupujúci (i) poruší akúkoľvek zmluvu medzi kupujúcim a predávajúcim (ak napríklad
okrem iného nezaplatí dlžnú sumu v termíne splatnosti alebo pred jeho uplynutím) (ďalej
len „meškanie s platbou“) alebo (ii) stratí schopnosť splácať dlhy v zmysle časti 123
Zákona o konkurze USA z roku 1986, učiní alebo ponúkne usporiadanie alebo
vyrovnanie s veriteľmi, bolo vydané rozhodnutie o jeho likvidácii alebo návrh na jeho
likvidáciu (na iný účel než na účel zlúčenia so solventným subjektom alebo na účel
reštrukturalizácie spoločnosti) alebo sa na neho vzťahuje akékoľvek nariadenie alebo
oznámenie o pridelení likvidátora, správcu, disponenta alebo analogickej osoby alebo
bola taká osoba už pridelená na správu celej spoločnosti kupujúceho alebo jej časti alebo
ak sa kupujúci podrobuje akémukoľvek podobnému alebo analogickému procesu
v akejkoľvek jurisdikcii, ktorá sa na kupujúceho vzťahuje (ďalej len „platobná
neschopnosť“), smie predávajúci bez ďalšieho upozornenia vykonať nasledujúce
činnosti:
1) pozastaviť platnosť tejto zmluvy alebo jej časti alebo odstúpiť od zmluvy alebo
jej časti,
2) zadržať prepravovaný tovar (týkajúci sa akejkoľvek zmluvy),
3) prevziať z priestorov kupujúceho tovar, ktorý nebol plne zaplatený podľa článku
9.

(B)

Predávajúci má právo v čase platnosti akejkoľvek zmluvy zrušiť všetky alebo akékoľvek
iné zmluvy alebo zadržať dodávku tovaru, ak sa odôvodnene domnieva, že je kupujúci
v platobnej neschopnosti.

13.

PRÁVA Z DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

(A)

Dodaním tovaru predávajúcim nedochádza k priznaniu žiadneho práva kupujúcemu na
používanie práv z duševného vlastníctva predávajúceho („práva z duševného
vlastníctva“) akýmkoľvek spôsobom. Kupujúci neopraví ani nezmení žiadne ochranné
známky ani logá predávajúceho zobrazené na tovare alebo v jeho súvislosti.

(B)

Akékoľvek špecifikácie, plány, výkresy, informácie o procesoch, modely, návrhy, vzorce
alebo iné procesy („špecifikácie“) súvisiace s tovarom, ktoré môže byť dodané alebo
sprístupnené kupujúcemu, ostanú výlučným vlastníctvom predávajúceho (alebo jeho
poskytovateľov licencií) a dodaním tovaru predávajúcim nedochádza k priznaniu
žiadneho práva kupujúcemu na ich používanie akýmkoľvek spôsobom. Kupujúci bude
zachovávať dôvernú povahu všetkých špecifikácií, neposkytne ich žiadnej tretej osobe a
všetky špecifikácie bezodkladne vráti predávajúcemu na jeho žiadosť.
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14.

VYŠŠIA MOC
Ak akákoľvek okolnosť, ktorá je v odôvodnenej miere mimo kontroly predávajúceho
alebo jeho dodávateľov, bráni predávajúcemu splniť jeho záväzky vyplývajúce z tejto
zmluvy, (i) predávajúci neponesie zodpovednosť za nesplnenie svojich záväzkov tak dlho,
ako dlho trvajú okolnosti vyššej moci, a (ii) predávajúci má právo doručiť písomnú
výpoveď zmluvy kupujúcemu bez toho, aby mu tým vznikli ďalšie záväzky.

15.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

(A)

Podmienkou predaja tovaru na základe tejto zmluvy je, že kupujúci nevystupuje ako
zákazník, ale kupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Kupujúci toto výslovne
zaručuje a vyhlasuje aj v súvislosti so všetkými objednávkami
vystavenými
predávajúcemu.

(B)

Ak sa predávajúci vzdá svojich práv na základe tejto zmluvy alebo ich uplatní
s oneskorením, nebude to znamenať ujmu na uplatnení jeho práv ani na akomkoľvek
inom uplatnení práv alebo uplatnení jeho práv v budúcnosti.

(C)

Tieto podmienky sú platné, ak nie je uvedené inak a len do tej miery, že ak budú niektoré
podmienky nevymáhateľné, neplatné, nezákonné alebo inak v rozpore so zákonmi
Anglicka, bude akákoľvek taká podmienka alebo jej časť z týchto podmienok vyňatá bez
toho, aby to ovplyvnilo vymáhateľnosť alebo platnosť iných podmienok alebo
akejkoľvek podmienky tejto zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.

(E)

Táto zmluva sa riadi a vykladá podľa zákonov Anglicka. Kupujúci sa podrobí jurisdikcií
Najvyššieho súdu Anglicka za predpokladu, že sa môže predávajúci domáhať plnenia
tejto zmluvy pri akomkoľvek inom súde právoplatnej jurisdikcie.

(F)

Kupujúci neprizná nikomu ďalšiemu žiadne výhody vyplývajúce z tejto zmluvy bez
predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho, pričom prípadný súhlas môže
predávajúci poskytnúť za podmienok, ktoré považuje sám za vhodné.

(G)

Prípadné oznámenia je možné odosielať ľubovoľnými spôsobmi, ktoré umožňujú prijatie
písomnej komunikácie v trvalej podobe. Ak je komunikácia odoslaná na adresu zmluvnej
strany uvedenú na dodacom liste alebo inú adresu poskytnutú zmluvnou stranou na tento
účel, bude sa považovať za prijatú dňom, kedy by bola po prvý raz prijatá adresátom
v bežnej pracovnej dobe za predpokladu bežnej rýchlosti doručovania.

(H)

Ak predávajúci povolí kupujúcemu použitie systému elektronickej výmeny údajov (EDI)
predávajúceho na vzájomnú spoluprácu v súlade s týmito podmienkami, bude kupujúci
využívať systém EDI výlučne v súlade so zásadami a protokolmi používania systému
EDI, ktoré predávajúci príležitostne vydáva.

(I)

Kupujúci by nemal používať výrobok v lekárskom prístroji alebo ho predať osobe, ak vie
alebo by mal vedieť, že táto osoba použije výrobok v lekárskom prístroji. Výnimkou sú
prípady, kedy je tento druh následného predaja schválený písomne
predávajúcim. Predávajúci výslovne odmieta poskytnúť akúkoľvek záruku, že má
výrobok potrebnú kvalitu na použitie v lekárskom prístroji, a neponesie zodpovednosť za
žiadne žaloby vyplývajúce z použitia výrobku v lekárskom prístroji, medziiným tiež za
poranenie alebo smrť osôb, pričom kupujúci a jeho zákazníci budú predávajúceho pred
takou zodpovednosťou chrániť.
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(J)

Kupujúci berie na vedomie, že prípadné firemné kontaktné údaje, ktoré predávajúci
dostane od kupujúceho alebo pracovníkov firmy kupujúceho v súvislosti s predajom
výrobku, môžu byť použité na poskytnutie výrobku a súvisiacich marketingových služieb
kupujúcemu. Kupujúci berie na vedomie, že týmto predávajúcemu poskytuje právo na
spracovanie jeho firemných kontaktných údajov uvedeným spôsobom. Kupujúci nesie
výlučnú zodpovednosť za to, že vlastníci údajov, ktorých sa uvedené firemné kontaktné
údaje týkajú, boli plne oboznámení s použitím ich údajov a poskytli potrebný súhlas, na
základe ktorého predávajúcemu povoľujú spracovať uvedené údaje v súlade s príslušnými
zákonmi na ochranu údajov.
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