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1. Definice 
 

MAG45 BV MAG45 Holding BV, se 
sídlem na adrese De Schakel 
20, 5651 GH Eindhoven, 
Nizozemsko, její dceřiná 
společnost MAG45 B.V., 
nebo jiná dceřiná společnost 
či společnost patřící do 
koncernu MAG45. 

Podmínky Tyto všeobecné nákupní 
podmínky. 

Dodavatel Osoba, právnická osoba 
nebo společnost označená 
jako dodavatel zboží nebo 
služeb. 

Objednávka Kupní smlouva, objednávka, 
objednávka na základě 
rámcové smlouvy nebo její 
ekvivalent, odsouhlasená a 
přijatá MAG45 BV a 
dodavatelem, včetně těchto 
podmínek. 

Zboží Dodávka zboží, výrobků, 
zařízení, návrhu, jak je 
stanoveno v objednávce. 

Služby Služby specifikované v 
objednávce. 

Dílo Dodávka zboží a/nebo 
poskytnutí služeb, které jsou 
předmětem objednávky. 

  
2. Uplatnitelnost 
2.1 Těmito Podmínkami se řídí veškeré 

žádosti, nabídky, cenové nabídky, zadání, 
objednávky, potvrzení objednávek, 
smlouvy a další právní úkony ve vztahu 
k dodávanému zboží, poskytovaným 
službám, prováděným zadáním a dalšímu 
dílu, které má Dodavatel pro MAG45 
vykonat. 

2.2 Odchylky od těchto Podmínek a/nebo jejich 
doplnění lze sjednat pouze písemně a musí 
být výslovně stanoveny. Jakékoliv obecné 
podmínky Dodavatele, nezávisle na tom, 
jak budou nazvány, výslovně neplatí. 

2.3 Pokud se obsah Smlouvy odchyluje od 
obsahu těchto Podmínek, bude rozhodující 
obsah Smlouvy. 

 
3. Uzavření a změna Smlouvy 
3.1 Cenovou nabídku Dodavatel doručí 

MAG45 nejpozději k datu uvedenému 
v Požadavku na cenovou nabídku (RFQ) 
ze strany MAG45. Od tohoto data 
Dodavatel není oprávněn cenovou nabídku 
změnit a je neodvolatelná. Pro Dodavatele 
bude závazná až do data stanoveného v 
RFQ. Pokud to bude požadováno, cenová 

nabídka bude předložena na formuláři 
poskytnutém ze strany MAG45.  

3.2 Objednávky, ujednání s nimi související, 
jejich změny a doplnění budou pro MAG45 
závazné, pokud byly výslovně 
odsouhlaseny, případně potvrzeny 
písemně Nákupním oddělením. Plnění 
uvedených objednávek a smluv bude 
probíhat výhradně na základě těchto 
Podmínek. Veškeré odkazy na všeobecné 
podmínky dodatele tímto MAG45 výslovně 
odmítá. Pro účely těchto Podmínek 
znamená „písemný“ nebo „písemně“ formu 
komunikace prostřednictvím pošty, e-mailu 
nebo jinou formu elektronického datového 
provozu. 

3.3 Dodavatel musí poskytnout nebo potvrdit 
veškerá oznámení týkající se Smlouvy 
písemně, s uvedením celého názvu 
společnosti Dodavatele, čísla Objednávky, 
celkové ceny dodávek a místa určení 
MAG45, jak je uvedeno v příslušné 
objednávce. Ústní objednávka nebo zadání 
nebudou pro MAG45 závazná, pokud 
takovou ústní objednávku nebo zadání 
MAG45 nepotvrdí písemně. 

3.4 Veškeré náklady související 
s vypracováním nabídky nebo cenové 
nabídky atd. ponese Dodavatel. 

 
4. Ceny, fakturace a platba 
4.1 Pokud se MAG45 a Dodavatel nedohodnou 

písemně jinak, sjednané ceny jsou včetně 
dopravy na dodací adresu uvedenou 
MAG45, řádného balení a veškerých 
dalších nákladů či poplatků třetím stranám 
či jiných. 

4.2 Pokud se Dodavatel rozhodne zvýšit ceny 
a toto zvýšení nebylo dohodnuto nebo 
k jeho provedení není oprávněn na základě 
ustanovení příslušných právních předpisů, 
společnost MAG45 bude oprávněna zrušit 
Smlouvu (včetně těchto Podmínek), aniž by 
musela učinit oznámení o porušení a aniž 
by ve spojitosti s tím byla povinna 
poskytnout jakoukoliv náhradu. Dodavatel 
není oprávněn u již zadaných objednávek 
zvyšovat ceny, které byly sjednány nebo 
které jsou určeny dle ustanovení právních 
předpisů. 

4.3 Pokud nebude písemně dohodnuto jinak, 
splatnost faktur je do 60 dní ode dne 
vystavení faktury. MAG45 bude 
zpracovávat pouze digitální faktury, které 
budou zasílány na e-mailovou adresu 
uvedenou v Objednávce MAG45. Faktury 
Dodavatele budou obsahovat minimálně 
následující údaje: 
a) Číslo Objednávky MAG45 související s 

dílem; 
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b) Obchodní firmu a adresu sídla 
Dodavatele; 

c) Informace o bankovním účtu (IBAN a 
BIC) Dodavatele; 

d) DIČ Dodavatele; 
e) Prohlášení, zda jsou použitelné 

předpisy o odložení DPH, či nikoliv. 
4.4 Do dvou měsíců od dodání Zboží musí být 

předložena faktura. Pokud se jedná o 
zadání díla za pevnou cenu, Dodavatel 
musí předložit fakturu do dvou (2) měsíců 
od ukončení díla a/nebo poskytnutí služeb 
v souladu s článkem 4 odst. 3 Smlouvy.  

4.5 Pokud nebude písemně dohodnuto jinak, 
platba bude provedena po řádném splnění 
Objednávky a po obdržení příslušné faktury 
v souladu s dohodnutými platebními 
podmínkami, pokud MAG45 nevznesla 
námitky proti způsobu plnění Objednávky. 
Provedením platby nejsou dotčena žádná z 
našich práv.  

4.6 Pokud Dodavatel nesplní některé 
z povinností podle Smlouvy nebo těchto 
Podmínek, nebo je nesplní v plném 
rozsahu, MAG45 bude oprávněna 
pozastavit platby Dodavateli. MAG45 bude 
oprávněna kdykoliv započíst pohledávky 
Dodavatele vůči svým pohledávkám vůči 
Dodavateli, vzniklým na základě 
jakýchkoliv důvodů. 

 
5.  Dodání zboží  
5.1 Zboží musí být dodáno způsobem, na 

místo a v čase uvedeném ve Smlouvě, 
Objednávce, zadání nebo těchto 
Podmínkách. Pokud ohledně toho nebyla 
uzavřena žádná dohoda, dodání musí být 
provedeno na adresu sídla MAG45. Dodání 
bude provedeno včetně veškerých 
souvisejících doplňkových materiálů a 
veškeré související dokumentace. 

5.2 Pokud nebude písemně dohodnuto jinak, 
Zboží bude dodáno v paritě DDP do 
dohodnutého místa dodání, jak je 
definováno v poslední verzi podmínek 
INCOTERMS®.  

5.3 Dodavatel splní Objednávku v dohodnutém 
termínu nebo termínech. Pokud si 
Dodavatel přeje provést dodávku po 
částech nebo dříve, než bylo dohodnuto, 
bude o tom písemně informovat MAG45 a 
uvede nové termíny dodávek. Dodávky po 
částech nebo dřívější dodávka je možná 
pouze na základě písemného svolení ze 
strany MAG45. Pokud bylo toto svolení 
uděleno, „dodávka“ bude znamenat i 
částečnou dodávku pro účely dodržení 
tohoto článku (5). V případě předčasného 
plnění Objednávky v celém nebo 
částečném rozsahu bude však platba 

provedena tak, jako kdyby byl dodržen 
původně dohodnutý termín. 

5.4 Veškeré termíny ve smlouvě jsou závazné 
termíny, což znamená, že překročení 
dohodnutého termínu dodávky nebo její 
části Dodavatelem představuje 
prodlení/neplnění. 

5.5 Odchylka od množství je možná pouze na 
základě písemné dohody obou smluvních 
stran. 

5.6 Dodávka bude v souladu s příslušnými 
směrnicemi EU, případně jinými právními 
předpisy platnými na daném území. 
Dodavatel dodrží následující formální 
požadavky každé směrnice, pokud se na 
dodávku budou vztahovat: 
a) Bude-li to relevantní, Dodavatel musí 

sestavit a podepsat Prohlášení o 
dodržení předpisů (CE prohlášení) a 
předložit je MAG45 na její žádost. 
Dodavatel odpovídá za správné CE 
označení nebo jiné schválení 
požadované pro jeho produkty na 
příslušném území; 

b) Dodavatel musí vypracovat a podat 
soubor technických konstrukčních 
podkladů a předložit jej MAG45 na její 
žádost; a 

c) Dodavatel musí poskytnout MAG45 
uživatelskou příručku v holandštině 
nejpozději při dodání. Veškeré náklady 
související s dodržením této povinnosti 
nese Dodavatel. 

5.7 Dodavatel bude povinen na žádost MAG45 
vypracovat výrobní harmonogram nebo 
harmonogram postupu prací ohledně Zboží 
dodávaného Dodavatelem a průběžně jej 
zasílat MAG45. Ve výrobním 
harmonogramu nebo v harmonogramu 
postupu prací musí být uveden postup 
výkresových prací, poskytnutí materiálů, 
realizace na pracovišti a dodávka. 

5.8 Pokud se Dodavatel domnívá, že nebude 
schopen splnit své povinnosti (včetně 
povinnosti dodání) nebo že tak nebude 
schopen učinit řádně a/nebo včas, musí 
neprodleně informovat MAG45 a uvést 
reálné okolnosti, které brání včasnému 
nebo řádnému splnění. Toto ustanovení 
platí i v případě, kdy toto neplnění 
pravděpodobně zavinila MAG45. 

5.9 Pokud Dodavatel MAG45 neposkytne 
oznámení uvedené v odstavci (8) tohoto 
článku (5), Dodavatel pozbývá veškerých 
práv, která by mohl uplatnit za okolností 
uvedených v odstavci (7) tohoto článku (5). 
Toto ustanovení bude platit i v případě, že 
MAG45 si byla nebo si měla být vědoma 
příslušných okolností. 
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5.10 Dodávka bude dokončena v okamžiku, kdy 
bude dodávka Zboží akceptována MAG45 
nebo jejím jménem a MAG45 podepíše 
přijetí dodávky.  

5.11 Dodavatel není oprávněn pozastavit plnění 
povinnosti dodat Zboží v případě, kdy se 
MAG45 dopustí porušení jedné či více ze 
svých povinností. 
 

6.  Vlastnictví a přechod rizika 
6.1 Vlastnictví a riziko ztráty a poškození Zboží 

přechází z Dodavatele na MAG45 
v okamžiku, kdy Zboží dorazí do Prostor 
MAG45 do skladu či montážního pracoviště 
MAG45, jestliže se nachází mimo dané 
Prostory, pokud se smluvní strany 
nedohodly jinak nebo pokud MAG45 
dodávku Zboží neodmítne. 

6.2 Dodavatel ručí za to, že MAG45 získá ničím 
nezatížené vlastnictví tohoto Zboží. 
Dodavatel se tímto zříká veškerých práv a 
pravomocí, které má z titulu zadržovacího 
práva nebo regresního nároku, ohledně 
dodávaného Zboží. 

 
7.  Balení 
7.1 Dodavatel zabalí Zboží na vlastní náklady, 

při řádném dodržení požadavků 
stanovených právními předpisy a 
způsobem vhodným pro příslušné Zboží 
tak, aby dorazilo do místa určení 
nepoškozené a v dobrém stavu. Dodavatel 
odpovídá za veškeré škody nebo ztráty 
způsobené nedostatečným nebo 
nevhodným balením. 

7.2 Dodavatel musí ke každé dodávce přiložit 
výčet položek zásilky, kde bude uvedeno: 
a) Celé číslo Objednávky MAG45; 
b) U každé položky: číslo položky, 

množství a popis; a 
c) Číslo Zboží MAG45, pokud bude 

uvedeno. 
7.3 Dodavatel musí odebrat zpět balicí 

materiály, včetně vratných a vypůjčených 
balicích materiálů, na vlastní riziko a 
náklady, neprodleně na žádost MAG45. 

 
8.  Přeprava nebezpečných materiálů / 

dodržení předpisů 
8.1 Pokud bude nabízena doprava 

nebezpečného Zboží, Dodavatel přísně 
dodrží zákonná ustanovení a ustanovení 
mezinárodních smluv, úmluv a dohod 
týkajících se přepravy Zboží, které jsou 
platné v zemích (jejichž výčet sdělí MAG45 
nebo bude jinak rozumně znám 
Dodavateli), kde bude Zboží přepravováno.  

8.2 Nebezpečné materiály ve smyslu článku 
6:175 holandského občanského zákoníku 
musí být zabaleny, přepravovány a 

skladovány Dodavatelem za vynaložení 
zvláštní a řádné péče a Dodavatel je musí 
označit symboly, značkami, částkami a 
množstvím, zněním atd. v souladu 
s příslušnými národními nebo 
mezinárodními pravidly a předpisy, které se 
na ně vztahují.  

8.3 Dodavatel ručí za to, že veškeré dodané 
produkty budou splňovat veškeré platné 
národní, federální a místní právní předpisy 
a nařízení vztahující se na tyto produkty, 
pokud nebude výslovně stanoveno jinak. 
Mezi tyto předpisy kromě jiného patří: 
směrnice o omezení používání některých 
nebezpečných látek v elektrických a 
elektronických zařízeních (RoHS) 
2002/95/ES, ve znění směrnice 2015/863, 
směrnice o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek 
(REACH) 1907/2006/ES a směrnice o 
odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních (WEEE) 2012/19/ES. Na žádost 
MAG45 jí Dodavatel poskytne přístup 
k veškerým potřebným informacím a 
záznamům dokládajícím dodržování 
příslušných předpisů. 

8.4 Dodavatel poskytne MAG45 takové 
písemné informace ohledně složení 
nebezpečného zboží, aby mohla být jeho 
přeprava, skladování a zpracování 
provedeno v souladu s příslušnými 
ustanoveními právních předpisů, 
mezinárodních smluv, úmluv a dohod 
platných v zemích uvedených 
v předchozím odstavci. Dodavatel nebude 
zbaven povinností podle tohoto odstavce, 
pokud se spolehne na informace 
poskytnuté ze strany MAG45 ohledně výše 
uvedených ustanovení.  

8.5 Dodavatel nebude zaměstnávat děti 
v rozporu s úmluvou 138 a 182 
Mezinárodní organizace práce. 

8.6 Dodavatel se zavazuje MAG45 odškodnit a 
zbavit odpovědnosti za veškeré náklady, 
výdaje, pokuty či jiné závazky 
připisovatelné nedodržení příslušných 
právních předpisů Dodavatelem. 

 
9.  Provádění díla a poskytování služeb 
9.1 Pokud musí být provedeno Dílo, toto Dílo 

musí být provedeno a Služby poskytnuty 
v souladu se Smlouvou, Objednávkou, 
zadáním nebo těmito Podmínkami. 

9.2 Dodavatel je povinen MAG45 informovat a 
upozornit, pokud během plnění zadání dle 
Smlouvy nebo před ním dojde k chybě. 
Toto ustanovení platí i v případě, kdy se 
objeví nebo budou zjištěny možné vady a 
nesoulad položek či předmětů se 
Smlouvou, jejichž původem je MAG45. 
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9.3 Provedení díla nebo poskytnutí služeb či 
prací se bude mít za dokončené 
v okamžiku, kdy MAG45 písemně potvrdí, 
že příslušné dílo a/nebo služby byly 
provedeny a schváleny.  

9.4 Díly a/nebo součásti díla, které má vyrobit 
Dodavatel ve prospěch MAG45, a zboží 
dodávané v této souvislosti třetími stranami 
Dodavateli nebo MAG45, se stane 
vlastnictvím MAG45, jakmile nebo když 
dojde do skladových prostor MAG45, což 
platí i v případě, že tyto Prostory se nachází 
mimo Prostory MAG45, pokud (i) se 
smluvní strany nedohodnou jinak, nebo (ii) 
díly nebo součásti nebyly již dříve 
odmítnuty při příjezdu do Prostor MAG45 
nebo poté, z důvodů dle článku 14 těchto 
Podmínek. 

9.5 Bude se mít za to, že zpracování a úprava 
dílů, součástí a/nebo Zboží Dodavatelem, 
které byly dány k dispozici ze strany 
MAG45 nebo třetí stranou, uvedené v odst. 
4 tohoto článku, probíhá jménem MAG45. 

9.6 Riziko související s dílem nese Dodavatel a 
riziko související s doplňkovými materiály, 
které dává MAG45 k dispozici, včetně 
Zboží uvedeného v článku 9, odst. 5, až do 
okamžiku dokončení díla.  

9.7 Pokud je v Objednávce stanoveno, že 
Dodavatel má provést instalaci, montáž 
nebo uvedení do provozu, budou 
provedeny na jeho náklady, výdaje a riziko 
a provede je buď sám, nebo 
prostřednictvím třetí strany, kterou však 
musíme schválit. Pokud Dodavatel ke 
splnění Objednávky hodlá použít třetí 
strany, musí o tom neprodleně informovat 
MAG45.  

 
10. Vícepráce a zrušené dílo 
10.1 Dodavatel bude MAG45 neprodleně 

informovat, pokud dle názoru Dodavatele 
bude nutné změnit charakter a/nebo rozsah 
díla a tato změna bude mít za následek 
zvýšení nákladů. Pokud MAG45 nebude o 
výše uvedené okolnosti a o zvýšení ceny 
informována, pak neodpovídá za 
dodatečné náklady s tím související. 

10.2 Veškeré vícepráce a/nebo další odchylky 
od předchozího zadání objednaného u 
Dodavatele lze provést pouze na základě 
výslovného písemného souhlasu MAG45, i 
když se budou týkat snížení nákladů nebo 
zlepšení. 

11. Dodavatelé na druhém stupni, 
subdodavatelé a další třetí strany 

11.1 Dodavatel zajišťuje a nese odpovědnost za 
dodavatele na druhém stupni, 
subdodavatele a/nebo jiné třetí strany (a 
jejich zaměstnance), kteří budou pověřeni 

v souvislosti s prováděným dílem a/nebo 
poskytovanými službami. Rozhodnutí 
Dodavatele pověřit dodavatele na druhém 
stupni, subdodavatele a/nebo jiné třetí 
strany (a jejich zaměstnance) musí být 
předem schváleno ze strany MAG45.  

11.2 Tyto Podmínky se přiměřeně vztahují na 
dodavatele na druhém stupni, 
subdodavatele a třetí strany pověřené 
Dodavatelem. Dodavatel tyto dodavatele 
na druhém stupni, subdodavatele a/nebo 
jiné třetí strany seznámí s příslušnými 
podmínkami v plném rozsahu, správně a 
včas. 

11.3 Na žádost MAG45 Dodavatel předloží 
harmonogram plnění a/nebo montážní plán 
na prováděné dílo a/nebo poskytované 
služby.  
Dodavatel musí umožnit provádění 
ostatních nebo sousedních děl a musí 
zajistit, aby provádění těchto děl nebylo 
bráněno nebo komplikováno prováděním 
jeho díla. Dodavatel musí zajistit, aby 
obchodní operace MAG45 nebyly rušeny 
nebo poškozovány v důsledku provádění 
díla. 

 
12.  Doplňující materiály a informace 
12.1 Veškeré doplňující materiály, kromě jiného 

včetně výkresů, návrhů (modelů, včetně 
odlévaných modelů), forem, matric a 
zařízení a nástrojů, které MAG45 dá 
Dodavateli k dispozici k plnění Smlouvy, 
nebo které Dodavatel koupí na náklady 
MAG45, budou nebo se stanou 
vlastnictvím MAG45. MAG45 bude 
oprávněna si je kdykoliv vyžádat. 
Dodavatel bude spravovat, užívat a 
udržovat veškeré tyto vedlejší materiály 
v dobrém stavu na vlastní riziko a náklady. 
Tyto materiály, které MAG45 dá Dodavateli 
k dispozici k plnění Smlouvy, Objednávky 
a/nebo zadání musí být skladovány 
odděleně a označeny jako majetek MAG45 
a nesmí být odvezeny z Prostor a/nebo 
skladu a montážních prostor, a pokud 
budou umístěny mimo Prostory, pak jen 
s předchozím písemným souhlasem 
MAG45. 

12.2 Pokud bude Dodavateli zaslán odlévaný 
model, Dodavatel jej musí při přijetí 
zkontrolovat podle výkresů. 

12.3 Dodavatel nesmí bez písemného souhlasu 
MAG45 používat doplňující materiály 
uvedené v odst. (a) tohoto článku (12) ve 
prospěch třetích stran ani umožnit takové 
používání. 

12.4 Veškeré výkresy a další informace (jako 
například příslušné CE prohlášení), které 
jsou potřebné k sestavení, používání, 
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údržbě, prodeji a opravě Zboží/položek 
dodávaných Dodavatelem, musí být co 
nejrychleji zaslány MAG45 ve dvojím 
provedení nebo v jiném množství 
stanoveném Smlouvou. 

 
13.  Kontrola 
13.1 MAG45 bude oprávněna kontrolovat Zboží 

určené k dodání MAG45 v závodě 
Dodavatele. Z kontroly nevyplývá dodání, 
převzetí ani přijetí takového Zboží. Zboží 
zůstává nadále na účet a riziko Dodavatele, 
dokud riziko nepřejde na MAG45 v souladu 
s dohodnutými dodacími podmínkami. 

13.2 MAG45 je oprávněna Zboží zkontrolovat při 
příjezdu na konečné místo dodání a při 
dokončení instalačních, montážních, 
stavebních či jiných prací nebo uvedení do 
provozu, které mají být provedeny podle 
Objednávky, během přiměřené lhůty po 
doručení oznámení Dodavatele o jejich 
dokončení, aby zjistila, zda byly splněny 
dohodnuté požadavky, zejména požadavky 
stanovené v článku 14.  

13.3 Dodavatel bude povinen v plném rozsahu 
spolupracovat při průběžných a/nebo 
konečných kontrolách uvedených 
v odstavci (1) a (2) tohoto článku (13) a 
MAG45 nebo jí pověřené třetí strany budou 
mít během pracovní doby přístup do 
závodů a na pracoviště Dodavatele a jeho 
dodavatelů na druhém stupni, 
subdodavatelů a/nebo jiných třetích stran 
pověřených Dodavatelem. Dodavatel bude 
povinen poskytnout MAG45 nebo třetím 
stranám pověřeným MAG45 veškeré 
požadované informace související se 
Smlouvou a spolupracovat s nimi 
požadovaným způsobem, aby mohly řádně 
plnit své povinnosti. 

13.4 Pokud dojde k chybám nebo vadám, pak 
Dodavatel: 
a) musí opravit nebo vyměnit Zboží, které 

bylo odmítnuto, nebo dodat chybějící 
Zboží, ve lhůtě stanovené MAG45, až 
do splnění dohodnutých požadavků; 
a/nebo 

b) provést Dílo a/nebo poskytnout Služby 
tak, aby byly v souladu se Smlouvou 
ve lhůtě stanovené MAG45, pokud 
MAG45 nedá přednost zrušení 
smlouvy dle ustanovení článku 20. 

13.5 V případě nedostatků či závad, které 
MAG45 nemohla rozumně zjistit, nebo 
které nemohly být zjištěny při důkladné 
kontrole, bude MAG45 stále oprávněna 
Zboží odmítnout i po vypršení uvedené 
přiměřené lhůty, se zohledněním 
ustanovení uvedených níže v těchto 
Podmínkách.  

13.6 V případě odmítnutí bude o tom MAG45 co 
nejdříve informovat Dodavatele, 
s uvedením důvodu, který vedl k odmítnutí. 
Dodavatel je oprávněn zkontrolovat 
odmítnuté Zboží během 5 pracovních dní 
v místě dodání. 

13.7 Dle rozhodnutí MAG45 bude odmítnuté 
Zboží buď vráceno Dodavateli, nebo si je 
MAG45 ponechá až do obdržení pokynů od 
Dodavatele, jak má být s tímto Zbožím 
naloženo. Riziko ohledně odmítnutého 
Zboží nese Dodavatel od okamžiku 
odeslání oznámení o odmítnutí Dodavateli. 
Dnem odeslání uvedeného písemného 
oznámení Dodavateli přechází vlastnictví 
Zboží na Dodavatele. Dodavatel na první 
výzvu neprodleně a v plné výši vrátí 
MAG45 BV veškeré částky uhrazené jako 
záloha za Zboží, práce nebo Služby, které 
byly odmítnuty. 

13.8 Pokud Dodavatel nesplní své povinnosti 
dle předchozího odstavce (5), MAG45 
bude oprávněna provést veškeré úkony 
uvedené v tomto odstavci (nebo je nechat 
provést) na nebezpečí a náklady 
Dodavatele. MAG45 o tom bude 
Dodavatele informovat. 

13.9 Jakékoliv oznámení od MAG45 nebo jí 
pověřené třetí strany, sdělené jakoukoliv 
formou, doručené Dodavateli nebo jeho 
dodavatelům na druhém stupni, 
subdodavatelům a/nebo jiným třetím 
stranám, Dodavatele nezbavuje jeho 
odpovědnosti za plnění povinností 
sjednaných smluvními stranami. 
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14.  Záruka 
14.1 Dodavatel zaručuje, že dodávané Zboží 

nebo prováděné Dílo či poskytované 
Služby a/nebo vykonávané práce budou 
v souladu se Smlouvou a těmito 
Podmínkami. Tato záruka v každém 
případě zahrnuje záruku, že: 
a) dodávané Zboží je v souladu 

s dohodnutými specifikacemi a 
standardy a schválenými vzorky a 
dále, že provedení Zboží je dobré, 
Zboží je kvalitní a nemá konstrukční, 
výrobní či materiálové vady 

b) provedení Zboží je dobré, Zboží je 
kvalitní a nemá konstrukční, výrobní či 
materiálové vady, a  

c) Zboží a jeho výkon bude odpovídat 
požadavkům povinných předpisů 
týkajících se kromě jiného zdraví, 
bezpečnosti, životního prostředí a 
elektromagnetického rušení, které jsou 
platné v zemi, pro kterou je Zboží 
určeno, pokud mu bylo toto místo 
určení sděleno nebo mu bylo jinak 
známo. 

d) Pokud byly ve Smlouvě, výkresech či 
jiných informacích (např. 
standardech), které MAG45 poskytla, 
stanoveny konkrétní požadavky 
a/nebo specifikace, tyto požadavky 
mají prioritu; 

e) díly či součásti musí odpovídat 
výkresům a/nebo návrhům 
předloženým ze strany MAG45 a musí 
být reálně vyměnitelné; 

f) Zboží bude dodáno kompletní a 
připravené k použití a bude vhodné ke 
svému účelu použití (určeno pro toto 
použití); 

g) veškeré díly budou obsaženy 
v dodávce, včetně dílů, které nejsou 
konkrétně uvedeny ve Smlouvě, ale 
které jsou nezbytné pro řádnou funkci, 
včetně obvyklých bezpečnostních 
opatření, zvláštního zařízení atd.; 

h) dodávané Zboží bude nové a prosté 
veškerých vad a nebude zatíženo 
právy třetích stran; 

i) dodávané Zboží bude poskytnuto 
s označením od výrobce nebo strany, 
která Zboží uvedla na trh, pokud to 
bude dle příslušných právních 
předpisů povinné; 

j) dodávané Zboží bude poskytnuto 
s veškerými informacemi a 
instrukcemi, které jsou nezbytné 
k umožnění řádného a bezpečného 
užívání a které budou Zboží 
doprovázet; 

k) dodávané Zboží bude dodáno 
s veškerou dokumentací požadovanou 
ze strany MAG45, která bude 
k dodávce přiložena, nezávisle na tom, 
zda MAG45 tuto dokumentaci 
požadovala před, při či po uzavření 
Smlouvy; 

l) dodávané Zboží, Dílo, Služby a/nebo 
práce budou vhodné k účelu dle 
zadání či Objednávky nebo pro který 
byla uzavřena Smlouva; 

m) provedení díla či poskytnutí služeb 
a/nebo prací proběhne v souladu se 
standardy odborné praxe a 
s nejvyššími standardy, které lze 
stanovit na základě technologické 
úrovně v době, kdy probíhá. 

14.2 Pokud dodávané Zboží – nezávisle na 
podmínce předchozího souhlasu – 
neodpovídá ustanovením dle odst. (1) 
a/nebo (2) tohoto článku a/nebo jiným 
poskytnutým zárukám a/nebo požadavkům 
sjednaným těmito Všeobecnými 
podmínkami nebo Smlouvou, MAG45 bude 
oprávněna uplatnit své právo kontroly. 

14.3 Pokud je v Objednávce stanoveno, že 
Dodavatel má provést instalaci, montáž, 
uvedení do provozu nebo jiné práce, budou 
tyto provedeny odborně. Dodavatel práce 
vykoná pomocí odpovídajícího nebo 
sjednaného počtu osob a množství 
materiálů, součástí, dílů, zařízení a 
nástrojů s odpovídajícími nebo sjednanými 
vlastnostmi, případně kvalitou. Dodavatel 
ručí za to, že Dílo bude provedeno 
v souladu se sjednanými požadavky a že 
výsledků, kterých má být dosaženo dle 
Objednávky, bude dosaženo. 

14.4 Pokud se smluvní strany nedohodnou 
písemně jinak, záruční lhůta v délce trvání 
dvou (2) let začíná po dodání Zboží nebo 
po provedení díla a/nebo poskytnutí 
služeb. Dohodnutá záruční lhůta začne 
běžet po přijetí provedeného díla nebo 
začne dále běžet po provedení opravy, 
výměny či doplnění, na které se vztahují 
záruční ustanovení. 

14.5 Ustanovení stanovená v tomto článku 
Dodavatele nezprošťují odpovědnosti za 
skryté vady dodaného Zboží, provedeného 
díla a/nebo poskytnutých služeb, které se 
objeví po uplynutí záruční lhůty, avšak byly 
přítomny během této lhůty, nejpozději však 
do čtyř (4) let ode dne vypršení záruční 
lhůty. 
 

15.  Mlčenlivost 
15.1 Dodavatel je povinen dodržovat přísnou 

mlčenlivost ohledně veškerých informací 
pocházejících od MAG45. Veškeré 
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informace, kromě jiného včetně RFQ, 
objednávek, smluv, specifikací, výkresů, 
nákresů, dat či jiné dokumentace, které 
budou Dodavateli zpřístupněny nebo které 
vyvine v rámci smlouvy, budou 
Dodavatelem považovány za důvěrné a 
Dodavatel je bude sdělovat a předávat 
pouze těm svým zaměstnancům, kteří 
potřebují být informováni. Na žádost 
MAG45 bude podepsána samostatná 
dohoda o mlčenlivosti.  

15.2 Povinnost mlčenlivosti uvedená v odst. (1) 
tohoto článku (15) se nevztahuje na 
informace, ohledně kterých Dodavatel 
může prokázat, že: 
a) byly v jeho vlastnictví před tím, než mu 

byly zpřístupněny ze strany MAG45, 
aniž by byl Dodavatel v této souvislosti 
vázán povinností mlčenlivosti vůči 
MAG45 nebo třetí straně; nebo 

b) v době jejich zpřístupnění ze strany 
MAG45 již byly nebo se později staly 
veřejně známými či běžně 
přístupnými, bez zavinění či 
opomenutí na straně Dodavatele; 
nebo 

c) je Dodavatel získal od třetí strany, 
která nebyla vázána povinností 
mlčenlivosti ohledně těchto informací; 
nebo 

d) byly nezávisle vytvořeny Dodavatelem 
bez využití informací sdělených ze 
strany MAG45; nebo 

e) Dodavatel musí tyto informace 
zpřístupnit dle zákona, nařízení či 
pravidla stanoveného agenturou 
uznávanou státní správou nebo 
závazným rozhodnutím či 
rozhodnutím, proti kterému se nelze 
odvolat a které vydal soud nebo jiný 
orgán státní správy, a v takovém 
případě o tom bude Dodavatel MAG45 
písemně a včas informovat, aby bylo 
možné rozsah zpřístupňovaných 
informací omezit, po konzultaci 
s MAG45, pouze na naprosto 
nezbytné informace. 

15.3 Dodavatel je povinen zavázat stejnou 
povinností mlčenlivosti jako dle odst. (a) 
tohoto článku (15) své dozorčí či jiné 
zaměstnance nebo dodavatele na druhém 
stupni, subdodavatele a/nebo jiné třetí 
strany (a jejich zaměstnance), kteří byli 
pověřeni v souvislosti s plněním Smlouvy. 
Dodavatel ručí za to, že tito zaměstnanci 
a/nebo třetí strany (a jejich zaměstnanci) 
nebudou jednat v rozporu s povinností 
zachování mlčenlivosti. 

 

16.  Práva průmyslového a duševního 
vlastnictví 

16.1 Dodáním Dodavatel uděluje MAG45 
časově neomezenou, neodvolatelnou a 
nepřevoditelnou licenci, kterou lze dále 
poskytovat a která je nevýhradní, na 
veškerá práva průmyslového a duševního 
vlastnictví ohledně Zboží. Tato licence 
musí MAG45 umožnit volně používat Zboží 
v rámci vlastní činnosti, volně aplikovat 
pracovní postupy, které v důsledku toho 
bude realizovat. 

16.2 Podpisem Smlouvy Dodavatel prohlašuje, 
že výroba, dodání, používání a/nebo 
oprava Zboží a každé jeho součásti a 
použití souvisejících pracovních postupů 
nepovede k porušení nebo 
neoprávněnému přisvojení práv 
průmyslového a duševního vlastnictví 
třetích stran, včetně patentů, autorských 
práv, ochranných práv, vzoru, obchodního 
tajemství, chráněných informací nebo 
licence. 

16.3 Dodavatel zajistí MAG45 vůči veškeré 
odpovědnosti za pokuty, ztráty, škody, 
náklady a výdaje vzniklé z využití nebo 
údajného využití patentu, patentové 
přihlášky nebo jiných práv průmyslového či 
duševního vlastnictví v důsledku 
používání, zpracování, prodeje, skladování 
nebo pronájmu Zboží, kromě v tom 
rozsahu, v němž je toto výsledkem úprav 
provedených Dodavatelem, aby vyhověl 
našim specifickým požadavkům na design. 
Tyto nároky zahrnují náhradu právních 
výdajů, které MAG45 BV rozumně 
vzniknou při napadnutí těchto nároků nebo 
obhajobě vůči nim.  

16.4 MAG45 bude neprodleně informovat 
Dodavatele, pokud jí třetí strana oznámí, že 
došlo k údajnému porušení uvedených 
práv. Dodavatel neprodleně přijme veškerá 
opatření nezbytná k zajištění toho, aby 
MAG45 mohla pokračovat v používání atd. 
bez překážek uvedených v odst. (1) tohoto 
článku (16). Pokud Dodavatel výše 
uvedená opatření nepřijme během 
přiměřené doby, nejdéle však do jednoho 
měsíce od oznámení, MAG45 bude 
oprávněna tak učinit sama na riziko a 
náklady Dodavatele. Potřebná opatření 
zahrnují také vedení soudního řízení, 
narovnání s těmito oprávněnými stranami a 
provedení potřebných změn na Zboží, aniž 
by byla ovlivněna jeho kvalita a možnost 
použití, tak, aby zjištěné porušení práv bylo 
napraveno. 

16.5 Pokud MAG45 objedná návrh Zboží nebo 
díla, Dodavatel převede písemným 
oznámením na MAG45 vlastnictví 
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veškerých položek jako např. vzory, 
matrice, formy, přípravky, měřidla, nástroje 
a výkresy, které budou zvlášť získány nebo 
vyrobeny Dodavatelem k provedení naší 
Objednávky, neprodleně poté, co mu 
budou dodány nebo co dokončí jejich 
výrobu.  

16.6 Pokud Dodavatel tyto položky získá od 
třetích stran, MAG45 Dodavateli za ně 
zaplatí, pokud to bylo dohodnuto, ale pouze 
na základě předložení důkazů 
Dodavatelem, že je uhradil v plné výši. 
Dodavatel si tyto položky ponechá jako 
zápůjčku od MAG45. Veškeré tyto položky 
včetně materiálů a dílů, které MAG45 dá 
Dodavateli k dispozici k plnění naší 
Objednávky, zůstávají za všech okolností 
naším vlastnictvím. MAG45 si v každém 
případě a za všech okolností vyhrazuje 
právo si je vzít zpět, nezávisle na tom, zda 
byly zpracovány a/nebo použity 
Dodavatelem, oproti úhradě nákladů za 
zpracování, pokud je MAG45 měla hradit. 
Dodavatel bude tyto materiály a díly 
skladovat odděleně a jasně tyto položky 
označí jako náš majetek. Bude informovat 
třetí strany, které by je hodlaly postihnout, 
o našem vlastnickém právu; bude 
neprodleně informovat MAG45 o takové 
možnosti. Dodavatel nebude tyto položky 
používat ani neumožní jejich použití třetími 
stranami nebo ve prospěch třetích stran či 
v souvislosti s jiným účelem, než je plnění 
naší Objednávky. 

16.7 Pokud má být na základě naší Objednávky 
poskytnuto Zboží o jedné či více 
ochranných známkách, které vlastní 
MAG45 nebo které je nebo byla oprávněna 
používat, Dodavatel nebude implikovat či 
jinak tvrdit, že má právo na tyto ochranné 
známky nebo podobné či související 
ochranné známky. Pouze Zboží takto 
objednané ze strany MAG45 bude mít 
takové ochranné známky. Dodavatel bude 
dodržovat pokyny MAG45 ohledně 
rozměrů, umístění a dalších aspektů 
souvisejících s uvedenými ochrannými 
známkami. 

 
17. Odpovědnost 
17.1 Pokud se Dodavatel dopustí porušení 

svých povinností, MAG45 bude kromě 
jiného oprávněna uplatnit práva uvedená 
v článku 13 (Kontrola). 

17.2 Dodavatel nese odpovědnost a odškodní 
MAG45 za veškeré škody, které MAG45 
vzniknou v důsledku: 
a) nedodržení povinností Dodavatele 

a/nebo v důsledku jednání či 
opomenutí, včetně protiprávního 

jednání Dodavatele nebo jeho 
zaměstnanců či třetích stran 
pověřených Dodavatelem (nebo jejich 
zaměstnanců), kromě jiného včetně 
dodavatelů a/nebo subdodavatelů, 
pokud škoda není výsledkem 
úmyslného jednání či opomenutí nebo 
svévolné nezodpovědnosti na straně 
dohlížejících zaměstnanců MAG45. 

17.3 Dodavatel odpovídá za přímé a nepřímé, 
hmotné a nehmotné škody vzniklé MAG45 
a jejím představitelům, zástupcům, 
zaměstnancům nebo nabyvatelům. 
Náhrada škody bude omezena maximální 
částkou pěti milionů eur (5 mil. EUR) za 
škodní událost, pokud nebyla škoda 
způsobena úmyslným jednáním nebo 
opomenutím či hrubou nedbalostí na straně 
Dodavatele či spadá pod odpovědnost za 
výrobek. Odpovědnost (a omezení 
odpovědnosti) uvedená v tomto odstavci se 
vztahuje pouze na náhradu škody a nejsou 
jí dotčena zákonná práva na nápravu 
náležející MAG45 dle Smlouvy, 
Všeobecných podmínek nebo zákona, 
v případě porušení smlouvy nebo jednání 
či opomenutí, včetně protiprávního jednání, 
na straně Dodavatele nebo jeho 
zaměstnanců či třetích stran, pověřených 
Dodavatelem, kromě jiného včetně 
dodavatelů a/nebo subdodavatelů. 

17.4 Aniž by byla dotčena ustanovení článku 
16(3) těchto Všeobecných podmínek, 
Dodavatel MAG45 odškodní a zbaví 
odpovědnosti vůči veškerým 
nárokům/žalobám třetích stran (nebo 
zaměstnanců třetích stran), kromě jiného 
rovněž vůči dodavatelům a/nebo 
subdodavatelům a/nebo dodavatelům na 
druhém stupni, v souvislosti s (ne)plněním 
této Smlouvy. To zahrnuje nároky 
v důsledku užívání produktů určeným 
způsobem třetími stranami nebo jiné druhy 
ztrát či škod, např. následné škody a 
stažení produktů. Dodavatel nás odškodní 
za veškeré pokuty, ztráty, škody, náklady a 
výdaje vzniklé využitím nebo údajným 
využitím patentu, patentové přihlášky či 
jiných práv průmyslového nebo duševního 
vlastnictví v důsledku používání, 
zpracování, prodeje, skladování nebo 
pronájmu Zboží, kromě případů, kdy je to 
důsledkem úprav, které Dodavatel provedl, 
aby vyhověl našim specifickým 
požadavkům na design. Tyto nároky 
zahrnují náhradu poplatků advokátům, 
které nám rozumně vzniknou při obhajobě 
vůči těmto nárokům. 

17.5 Dodavatel MAG45 odškodní a zbaví 
odpovědnosti vůči veškerým nárokům 
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z odpovědnosti za produkt třetích stran 
ohledně dodaných produktů. To zahrnuje 
nároky vyplývající z užívání produktů 
třetími stranami určeným způsobem nebo 
jiné druhy ztrát či škod, jako např. následné 
škody a stažení produktů.  

17.6 Dodavatel má nebo uzavře dostatečné 
pojištění odpovědnosti, jak je uvedeno 
v tomto článku (17), a předloží MAG45 
kopii pojistné smlouvy. Tato povinnost 
uzavřít pojištění se vztahuje i na doplňkové 
materiály, které jsou jakkoliv použity při 
plnění Smlouvy. Výše uvedené právo 
kontroly nezbavuje Dodavatele 
odpovědnosti v tomto směru. 

17.7 MAG45 neodpovídá za přímé, následné 
nebo nepřímé škody vzniklé Dodavateli, 
jeho zaměstnancům a/nebo třetím 
stranám, které pověří v souvislosti 
s plněním Smlouvy, pokud škoda nebyla 
důsledkem úmyslného jednání či 
opomenutí nebo svévolné 
nezodpovědnosti dohlížejících 
zaměstnanců MAG45. 

17.8 Dodavatel nebude zaměstnávat děti 
v rozporu s úmluvou 138 a 182 
Mezinárodní organizace práce. Dodavatel 
ručí za to, že veškeré dodané produkty 
budou odpovídat příslušným nařízením 
ohledně zdraví a bezpečnosti a 
následujícím evropským směrnicím, pokud 
nebude výslovně dohodnuto jinak: 
směrnice o omezení používání některých 
nebezpečných látek v elektrických a 
elektronických zařízeních (RoHS) 
2011/65/EU (a 2002/95/ES) a směrnice o 
odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních (WEEE) 2012/19/EU (a 
2002/96/ES). 
 

18 Vyšší moc 
Pokud dojde k události vyšší moci na straně 
jedné ze smluvních stran, bude plnění 
Smlouvy zcela či částečně přerušeno po 
dobu trvání události vyšší moci, aniž by si 
smluvní strany v důsledku toho dlužily 
náhradu. Smluvní strana, která se chce 
dovolat vyšší moci, o tom musí neprodleně 
písemně informovat druhou smluvní stranu, 
nejdéle však do tří (3) pracovních dní od 
vzniku události vyšší moci, jinak její právo 
dovolat se vyšší moci propadá. Pokud bude 
událost vyšší moci trvat po dobu delší než 
třicet (30) dní, druhá smluvní strana bude 
oprávněna s okamžitou platností Smlouvu 
zrušit, bez rozhodnutí soudu, formou 
doporučeného dopisu a nevzniká tím právo 
na jakoukoliv náhradu. 
Vyšší moc na straně Dodavatele v žádném 
případě nezahrnuje: nedostatek 

zaměstnanců, stávky, porušení smlouvy 
třetí stranou pověřenou Dodavatelem, 
nedostatek doplňkových materiálů, problém 
s likviditou nebo platební schopností na 
straně Dodavatele a vládní opatření 
učiněná na náklady Dodavatele. 
 

19 Daně a pojistné 
Dodavatel je a v každém případě zůstane 
odpovědný za dodržování povinností, které 
má sám nebo které mají osoby či právnické 
osoby jím pověřené v souladu se 
smlouvami, které vyplývají z daňových 
předpisů a předpisů o sociálním 
zabezpečení. Dodavatel odškodní MAG45 
vůči veškerým souvisejícím nárokům. 

 
20 Zrušení smlouvy 
20.1 Pokud Dodavatel neposkytne plnění 

v dohodnutém termínu, nedodá dohodnuté 
množství, nesplní požadavky dle odst. 7 
těchto Podmínek nebo jinak nesplní 
povinnosti dle Objednávky a související 
smlouvy (smluv), MAG45 bude dle svého 
rozhodnutí oprávněna: 
a) dát Dodavateli příležitost neplnění 

napravit ve lhůtě stanovené MAG45, 
nebo 

b) zrušit Objednávku, a to v plném či 
částečném rozsahu, dle naší volby, 
bez upozornění na neplnění, formou 
písemného oznámení; MAG45 bude 
rovněž oprávněna Objednávku 
stejným způsobem zrušit, pokud 
Dodavatel své neplnění nenapraví ve 
lhůtě stanovené MAG45 v souladu 
s článkem 20, odst. a výše, s tím, že 
MAG45 má vždy nárok na odškodnění 
ze strany Dodavatele za veškeré 
ztráty, škody, náklady a výdaje, včetně 
pokut, které MAG45 vzniknout přímo či 
nepřímo v důsledku tohoto neplnění. 

20.2 Pokud neuplatníme své právo požadovat 
přísné dodržování těchto povinností nebo 
pokud nebudeme trvat na dodržení některé 
povinnosti Dodavatele, nebude to 
vykládáno jako zřeknutí se nebo prominutí 
našeho práva požadovat přísné dodržování 
těchto povinností. 

20.3 MAG45 bude dle svého rozhodnutí 
oprávněna zcela či částečně pozastavit 
plnění Smlouvy na základě písemného 
oznámení, a to bez soudního rozhodnutí (s 
okamžitou platností), aniž by MAG45 byla 
povinna poskytnout jakoukoliv náhradu, 
v případě, že: 
a) Dodavatel požádá o pozastavení 

plateb nebo bude této jeho žádosti 
vyhověno, nebo pokud na něj bude 
prohlášen konkurs; 
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b) na Dodavatele bude uvalena nucená 
správa nebo zřízena správa konkursní 
podstaty; 

c) Dodavatel prodá nebo zruší svou 
společnost; 

d) povolení Dodavatele nutná pro plnění 
Smlouvy budou zrušena; nebo 

e) na podstatnou část provozního 
majetku Dodavatele bude uvalena 
exekuce. 

20.4 Veškeré nároky/pohledávky, které MAG45 
má nebo získá v případech uvedených 
v odst. (1) a (2) tohoto článku (20), budou 
splatné ihned a v plné výši. 

20.5 MAG45 bude oprávněna pozastavit a/nebo 
ukončit plnění Smlouvy v plném či 
částečném rozsahu, pokud jí to tak bude 
vyhovovat a budou to vyžadovat výjimečné 
ekonomické podmínky. V takovém případě 
budou Dodavateli nahrazeny jeho 
opodstatněné, nevyhnutelné a doložené 
náklady vzniklé v důsledku takového 
přerušení a/nebo ukončení. 
 

21 Údaje 
Veškeré údaje a informace získané od nás 
ústně či písemně bude Dodavatel využívat 
výhradně pro plnění naší Objednávky 
(objednávek). Veškeré takové údaje a 
informace zůstanou vlastnictvím MAG45, a 
pokud jsou v písemné formě, budou nám 
neprodleně na naši první žádost vráceny, 
společně s veškerými kopiemi. Dodavatel 
nebude odkazovat na tyto informace ani 
na skutečnost, že nám poskytl či poskytuje 
dodávky, v žádné ze svých publikací, 
reklam nebo jinou ústní či písemnou 
formou bez našeho předchozího 
písemného souhlasu. 
 

22 Všeobecné podmínky 
22.1 Dodavatel není oprávněn převést svá práva 

a povinnosti či jejich část dle smluv řídících 
se těmito Podmínkami na třetí strany bez 
předchozího písemného souhlasu MAG45. 

22.2 Odkazy na články ve smlouvě uzavřené 
smluvními stranami a v těchto Všeobecných 
podmínkách jsou uváděny výhradně pro 
informaci a nijak neurčují, neomezují ani 
nerozšiřují obsah či výklad těchto Podmínek. 
Nejsou součástí těchto Podmínek pro 
jakékoliv účely. 

22.3 Pokud některé z ustanovení těchto 
obchodních Podmínek bude shledáno 
neplatným nebo pokud z jakéhokoliv důvodu 
jeho plnění nelze vynutit, zbývající 
ustanovení těchto Všeobecných podmínek 
zůstávají platná a smluvní strany se 
vzájemně poradí ohledně takového 
neplatného nebo nevymahatelného 

ustanovení, aby našly způsob, jak nejlépe 
umožnit realizaci účelu daného ustanovení. 

22.4 Veškeré spory vzniklé na základě nebo 
v souvislosti s nabídkami a/nebo cenovými 
nabídkami předloženými Dodavatelem 
a/nebo smlouvami uzavřenými 
s Dodavatelem budou v prvním stupni 
rozhodovány výhradně Okresním soudem v 
's-Hertogenbosch, s výjimkou věcí, v nichž je 
příslušný podokresní soud. 

22.5 Veškeré naše cenové nabídky, nabídky, tyto 
Všeobecné prodejní podmínky, smlouvy a 
povinnosti z nich vzniklé se řídí výhradně 
holandským právem. Použití Vídeňské 
úmluvy o prodeji zboží z roku 1980 a 
případných dalších mezinárodních úmluv o 
prodeji zboží je vyloučeno. 

22.6 MAG45 je oprávněna tyto Všeobecné 
podmínky jednostranně měnit a platná bude 
vždy jejich poslední verze řádně podaná na 
Obchodním rejstříku.  


