CONDITIONS OF SALE
(Czech Republic)

OBCHODNÍ PODMÍNKY
(Česká republika)

1. General
1.1 "Videojet" means Videojet Technologies Czechia s.r.o, founded and registered
in the Czech Republic, ID No.: 11972068, with its registered office at Na hlavní
166/59, Březiněves, 182 00 Prague 8, registered in the Commercial Register
maintained by the Municipal Court in Prague, file no. C 357248, "Buyer" means
the person or company purchasing the Goods from Videojet, "Goods" means the
goods (or part thereof) and any accompanying services described in the Order
and "Order" means an order for Goods on Videojet's purchase order form.

1. Úvod
1.1 „Videojet“ označuje společnost Videojet Technologies Czechia s.r.o.,
založenou a registrovanou v České republice, IČO: 11972068, se sídlem
Na hlavní 166/59, Březiněves, 182 00 Praha 8, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 357248,
„Kupující“ označuje osobu nebo společnost, která nakupuje Zboží od
společnosti Videojet, „Zboží“ označuje zboží (nebo jeho část) a případné
doprovodné služby, které jsou popsány v Objednávce, a „Objednávka“
označuje objednávku Zboží na objednávkovém formuláři společnosti
Videojet.
1.2 Přijetím Objednávky Kupujícího společností Videojet je uzavřena
smlouva podle těchto Obchodních podmínek. Nabídku společnosti
Videojet nelze přijmout bez Objednávky Kupujícího, a tato nabídka je
platná pouze po dobu dvacet (20) pracovních dnů od data jejího
vystavení.

1.2 On the Videojet's acceptance of a Buyer's purchase order a contract pursuant to
these Terms and Conditions of Sale shall come into existence. Any quotation
given by Videojet shall not constitute an offer capable of acceptance, and is only
valid for a period of twenty (20) business days from its date of issue.

2. Billing and Payment
2.1 The price of the Goods shall be the price stated in the Order or, if no price is
quoted, the purchase price of the Goods shall be the purchase price stated in
Videojet's quotation valid on the date of the Order.
2.2 The Purchase Price does not include the costs and charges for packaging,
insurance and transportation of the Goods. These items will be invoiced to the
Buyer (if applicable).
2.3 All amounts payable by the Buyer under these Terms and Conditions of Sale are
exclusive of any value added tax (“VAT”). If Videojet supplies any taxable supply
to the Buyer under these Terms and Conditions, the Buyer shall pay to Videojet
the appropriate additional amount of VAT applicable to the supply of the Goods at
the same time as payment for the Goods supplied.

2.4 Any increase in costs or expenses resulting from any act or omission or any
special requirements of the Buyer or any modifications made at the Buyer’s
request may at Videojet's option be charged to the Buyer.
2.5 Videojet may invoice the Buyer for the Goods at the time of delivery or at any time
thereafter.
2.6 The Buyer shall pay all invoices within thirty (30) days of the date of invoice.
Unless Videojet agrees otherwise in writing, the Buyer shall pay 50% of the
purchase price when the Purchase Order is issued, with Videojet invoicing 40%
upon shipment and the remaining 10% upon installation or if installation is not
required, upon delivery. If the installation and connected acceptance of Buyer
does not take place within thirty (30) days after delivery for reasons other than
Videojet’s fault, the installation and acceptance shall be deemed completed and
passed. If the Buyer fails to make a payment to Videojet the Buyer shall pay
statutory interest on late payment in accordance with applicable law. Such interest
shall be calculated daily from the due date until the date of actual payment of the
amount due, whether before or after judgment.

2.7 All amounts payable under these terms and conditions shall be paid in full without
any set-off, counterclaim, deduction or withholding (other than any deduction or
withholding of tax as required by law).
2.8 Pricing is subject to change only by Videojet upon any change in information
and/or requirements during the course of an Order. Otherwise all pricing is firm.
Videojet does not represent that its prices will be the lowest charged to any other
customer or comparable to prices offered by any third party.

3.

Changes
Orders may be amended by either party by written change order signed by
authorised representatives of both parties specifying the specific changes and the
effect of such changes on the price and/or delivery date. Videojet reserves the
right to charge the Buyer additional fees for changes to drawings and/or designs
that are required after installation and/or set-up of the goods due to: (1) incorrect
tolerances supplied by the Buyer; (2) deviation from specifications submitted by
the Buyer; and (3) causes beyond Videojet's control, including, but not limited to,
misaligned, maladjusted, or malfunctioning existing tie-in equipment, inadequate
support systems, improper installation, modification and damage. Videojet
reserves the right to terminate any order without further obligation if it determines
it is not commercially practicable to meet the required specifications.

4. Delivery
4.1 Videojet shall ensure that:
4.1.1 each delivery of the Goods is accompanied by a delivery note setting out
the date of the Order, the Order number, the type and quantity of the Goods
(including the code number of the Goods, if any), special storage
instructions (if any) and, where Goods are delivered in stages, the
remaining quantity of Goods to be delivered; and

2. Fakturace a platby
2.1 Cenou Zboží je cena uvedená v Objednávce, nebo pokud není cena
uvedena, je kupní cenou Zboží kupní cena uvedená v nabídce
společnosti Videojet platná v den Objednávky.. Uvedené kupní ceny
mohou být společností Videojet v případě chyb a opomenutí revidovány.
2.2 Kupní cena nezahrnuje náklady ani poplatky za balení, pojištění a
přepravu Zboží. Tyto položky budou vyfakturovány Kupujícímu (v
případě potřeby).
2.3 Všechny částky splatné Kupujícím na základě těchto Obchodních
podmínek nezahrnují případnou daň z přidané hodnoty („DPH“). Pokud
společnost Videojet na základě těchto Obchodních podmínek
Kupujícímu dodává z hlediska DPH jakékoli zdanitelné plnění, Kupující
zaplatí společnosti Videojet příslušnou dodatečnou částku DPH,
která se uplatní na dodávku Zboží, současně s platbou za dodané
Zboží.
2.4 Jakékoli zvýšení nákladů nebo výdajů vyplývající z jakéhokoli jednání
nebo opomenutí nebo zvláštních požadavků Kupujícího nebo jakýchkoli
úprav provedených na žádost Kupujícího může být podle rozhodnutí
společnosti Videojet účtováno Kupujícímu.
2.5 Společnost Videojet smí Kupujícímu vystavit fakturu za Zboží v
okamžiku dodání nebo kdykoli po něm.
2.6 Kupující uhradí všechny faktury do třicet (30) dnů od data jejich
vystavení. Pokud společnost Videojet písemně neodsouhlasí jinak,
zaplatí Kupující 50 % kupní ceny při vystavení Objednávky, přičemž
společnost Videojet vyfakturuje 40 % při odeslání a zbývajících 10 % při
instalaci, nebo pokud není instalace vyžadována, při dodání. Pokud se
instalace a s ní spojená přejímka kupujícího neuskuteční do třiceti (30)
dnů po dodání z jiných důvodů než z viny společnosti Videojet, instalace
a přejímka se považují za dokončené a proběhlé. Pokud Kupující
neuhradí společnosti Videojet splatnou platbu do data splatnosti, pak,
aniž by tím byly omezeny jakékoli jiné nároky, které má společnost
Videojet k dispozici, je Kupující povinen zaplatit zákonný úrok z prodlení
podle platných právních předpisů. Tento úrok se počítá denně ode dne
splatnosti až do data skutečné úhrady dlužné částky, ať už před
vynesením rozsudku nebo po něm.
2.7 Všechny částky splatné na základě těchto Obchodních podmínek budou
uhrazeny v plné výši, bez jakéhokoli započtení, protinároku, srážky nebo
snížení (kromě případných snížení a srážek daně vyžadovaných
zákonem).
2.8 Cenu může změnit pouze společnost Videojet na základě změny
informací a/nebo požadavků v průběhu objednávky. Jinak jsou všechny
ceny pevné. Společnost Videojet neprohlašuje, že její ceny budou
nejnižší účtované jakémukoli jinému zákazníkovi nebo srovnatelné s
cenami nabízenými jakoukoli třetí stranou.

3.

Změny
Objednávky může kterákoli ze smluvních stran měnit písemným
příkazem ke změně podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních
stran, v němž jsou uvedeny konkrétní změny a vliv těchto změn na cenu
anebo termín dodání. Společnost Videojet si vyhrazuje právo účtovat
Kupujícímu dodatečné poplatky za změny výkresů anebo návrhů, které
jsou vyžadovány po instalaci a/nebo nastavení Zboží v důsledku: (1)
nesprávné tolerance dodané Kupujícím; (2) odchylky od specifikací
předložených Kupujícím; a (3) příčiny nezpůsobené společností
Videojet, zejména, nikoli však výlučně, nesprávného nastavení,
špatného seřízení nebo špatného fungování stávajícího spojovacího
zařízení, nevhodných podpůrných systémů, nesprávné instalace, úprav
a poškození. Společnost Videojet si vyhrazuje právo vypovědět jakoukoli
Objednávku bez dalších závazků, pokud zjistí, že splnění požadovaných
specifikací není z obchodního hlediska možné.

4. Dodání
4.1 Společnost Videojet je povinna zajistit, aby:
4.1.1
byl ke každé dodávce Zboží přiložen dodací list, ve kterém bude
uvedeno datum Objednávky, číslo Objednávky, typ a množství
Zboží (včetně kódu Zboží, pokud existuje), zvláštní pokyny ke
skladování (pokud existují) a v případě, že je Zboží dodáváno
postupně, zbývající množství Zboží, které má být dodáno, a
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4.1.2 if Videojet requires the Buyer to return any packaging material to Videojet,
this must be clearly stated on the delivery note. The Buyer shall make all
such packaging materials available for collection at such time as Videojet
may reasonably request. The return of packaging materials shall be at
Videojet’s expense.
4.2 Videojet shall deliver all Goods EXW (Incoterms 2020) or such other location as
may be explicitly agreed upon by the parties.
4.3 The Buyer shall bear any special expenses, including special handling, packaging
and additional freight charges, if it specifies special shipping instructions.
4.4 Any delivery date given by Videojet is an estimate only and the time of delivery is
not of the essence. Videojet shall not be liable for any delay in delivery of the
Goods that is caused by a Force Majeure event or the Buyer’s failure to provide
Videojet with adequate delivery instructions or any other instructions that are
relevant to the supply of the Goods.
4.5 If Videojet fails to deliver the Goods, its liability shall be limited to the costs and
expenses incurred by the Buyer in obtaining replacement goods of similar
description and quality in the cheapest market available, less the price of the
Goods. Videojet shall have no liability for any failure to deliver the Goods to the
extent that such failure is caused by a Force Majeure Event or the Buyer's failure
to provide Videojet with adequate delivery instructions for the Goods or any
relevant instruction related to the supply of the Goods.
4.6 If the Buyer fails to accept delivery of the Goods within three business days of
Videojet notifying the Buyer that the Goods are ready, then except where such
failure or delay is caused by a Force Majeure event or by Videojet’s failure to
comply with its obligations in respect of the Goods: (i) delivery of the Goods shall
be deemed to have been completed at 9.00 AM on the third business day following
the day on which Videojet notified the Buyer that the Goods were ready; and (ii)
Videojet shall store the Goods until delivery takes place, and charge the Buyer for
all related costs and expenses (including insurance).
4.7 If ten business days after Videojet notified the Buyer that the Goods were ready
for delivery the Buyer has not accepted delivery of them, Videojet may resell or
otherwise dispose of part or all of the Goods and, after deducting reasonable
storage and selling costs, account to the Buyer for any excess over the price of
the Goods or charge the Buyer for any shortfall below the price of the Goods.
4.8 Videojet may supply the Goods in partial deliveries, which will be invoiced and
paid for separately. Any delay in delivery or defect in any partial delivery shall not
entitle the Buyer to cancel further partial deliveries.
4.9 Orders for Goods subject to be export are subject to Videojet's ability to obtain
export licences and other necessary documents within a reasonable time. The
Buyer is responsible for all consular and customs declarations and shall bear all
liability for penalties resulting from errors or omissions therein.. The Buyer will not
re-export the Goods or any products or items containing the Goods if such reexport would violate applicable laws. The Buyer shall be responsible for all other
charges such as export duties, licences, fees and the like.

4.10 The risk of damage to the Goods shall pass to the Buyer at the time of delivery
and acceptance of the Goods. The Goods shall be accepted latest within thirty
(30) days after delivery. If the acceptance has not been completed by that day for
reasons not solely caused by Videojet, the acceptance shall be deemed as given.
4.11 Title to the Goods shall not pass to the Buyer until Videojet has received payment
in full (in cash or cleared funds) for the Goods and any other goods supplied by
Videojet to the Buyer for which payment has become due, in which case title to
the Goods shall pass when all sums have been paid.

4.12 Until title to the Goods passes to the Buyer, the Buyer shall:
4.13.1 store the Goods separately from other goods stored by the Buyer so that
they are at all times readily identifiable as Videojet’s property;
4.13.2 not remove, deface or obscure the identification markings or packaging of
the Goods;
4.13.3 maintain the Goods in satisfactory condition and insure them on behalf of
Videojet against all risks at their full value from the date of delivery;
4.13.4 notify Videojet promptly if any of the events referred to in section 16(a)(iii)
to (v) of these Conditions of Sale; and
4.13.5 provide Videojet with such information about the Goods as Videojet may
request from time to time.
4.13 If any of the events set out in section 16(a)(iii) to (v) of these Conditions of Sale
occur before title to the Goods passes, then, without limiting any other right or
claim that Videojet may have:
4.14.1
the Buyer’s right to use the Goods in the ordinary course of its business
shall cease immediately; and
4.14.2
Videojet may at any time require the Buyer to surrender any Goods in its
possession and if the Buyer fails to do so promptly, may enter any premises of
the Buyer or any third party where the Goods are stored to recover them.

5.

Installation and Maintenance
Unless Videojet agrees otherwise in writing, the Buyer assumes responsibility for
the installation of the Goods. The Buyer may purchase installation, on-site

jestliže společnost Videojet požaduje, aby Kupující vrátil společnosti
Videojet jakýkoli obalový materiál, musí to být zřetelně uvedeno na
dodacím listu. Kupující nachystá veškeré takové obalové materiály
k vyzvednutí v době, kterou si společnost Videojet přiměřeně
vyžádá. Vrácení obalových materiálů se provádí na náklady
společnosti Videojet.
4.2 Společnost Videojet dodá veškeré Zboží EXW (Incoterms 2020) nebo
na jiné místo, na kterém se strany výslovně dohodnou.
4.3 Kupující ponese veškeré zvláštní náklady, včetně zvláštní manipulace,
balení a dodatečných poplatků za dopravu, pokud zadá zvláštní pokyny
pro přepravu.
4.4 Jakékoli datum dodání uvedené společností Videojet je pouze odhad a
čas dodání není rozhodující. Společnost Videojet neodpovídá za
jakékoli zpoždění dodávky Zboží, které je způsobeno událostí vyšší moci
nebo tím, že Kupující neposkytl společnosti Videojet odpovídající pokyny
k dodání nebo jakékoli jiné pokyny, které jsou relevantní pro dodávku
Zboží.
4.5 Pokud společnost Videojet nedodá Zboží, je její odpovědnost omezena
na náklady a výdaje vynaložené Kupujícím na získání náhradního zboží
podobného popisu a kvality na nejlevnějším dostupném trhu, snížené o
cenu Zboží. Společnost Videojet neodpovídá za zpoždění dodání Zboží
způsobené Vyšší mocí nebo neschopností Kupujícího podat společnosti
Videojet příslušné pokyny k dodání Zboží nebo jiných pokynů
podstatných pro dodání Zboží.
4.6 Jestliže Kupující nepřevezme dodávku Zboží do tří pracovních dnů od
vyrozumění Kupujícího společností Videojet o připravenosti Zboží,
vyjma případů, kdy je toto nepřijetí či zpoždění způsobeno případem
Vyšší moci nebo nesplněním povinností společnosti Videojet ve vztahu
ke Zboží: (i) Zboží se považuje za dodané v 9:00 hodin třetího
pracovního dne následujícího po dni, kdy společnost Videojet oznámila
Kupujícímu, že Zboží je připraveno; a (ii) společnost Videojet uskladní
Zboží až do jeho převzetí a naúčtuje Kupujícímu veškeré související
náklady a výdaje (včetně pojištění).
4.7 Pokud deset pracovních dnů poté, co společnost Videojet oznámila
Kupujícímu, že je Zboží připraveno k dodání, Kupující nepřevezme jeho
dodávku, může společnost Videojet část nebo celé Zboží dále prodat
nebo jinak zcizit a po odečtení přiměřených nákladů na skladování a
prodej vyúčtovat Kupujícímu případný přebytek nad cenou Zboží nebo
účtovat Kupujícímu případný schodek pod cenou Zboží.
4.8 Společnost Videojet může dodat Zboží ve formě částečných dodávek,
které budou fakturovány a hrazeny samostatně. Případné zpoždění
dodávky nebo závada v některé částečné dodávce neopravňuje
Kupujícího ke zrušení dalších částečných dodávek.
4.9 Objednávky Zboží, které je předmětem vývozu, jsou podmíněny
schopností společnosti Videojet získat vývozní licence a další potřebné
dokumenty v přiměřené lhůtě. Kupující je odpovědný za všechna
konzulární a celní prohlášení a nese veškerou odpovědnost za sankce
vyplývající z chyb nebo opomenutí v nich. Kupující nebude zpětně
vyvážet Zboží ani žádné výrobky nebo předměty, které obsahují Zboží,
pokud by takový zpětný vývoz porušoval platné zákony. Kupující nese
odpovědnost za veškeré další poplatky, jako jsou vývozní cla, licence,
poplatky a podobně.
4.10 Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího v okamžiku dodání a
převzetí Zboží. Zboží musí být přijato nejpozději do třiceti (30) dnů po
dodání. Pokud k převzetí nedojde do tohoto dne z důvodů nezaviněných
výhradně společností Videojet, považuje se převzetí za uskutečněné.
4.11 Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího až okamžikem, kdy
společnost Videojet obdrží úplnou platbu (v hotovosti nebo zúčtovanými
finančními prostředky) za Zboží a jakékoli jiné zboží, které společnost
Videojet dodala Kupujícímu a za které se stala platba splatnou, přičemž
v takovém případě přechází vlastnické právo ke Zboží v okamžiku
zaplacení všech těchto částek.
4.12 Až do okamžiku přechodu vlastnického práva ke Zboží na Kupujícího je
Kupující povinen:
4.13.1 skladovat Zboží odděleně od ostatního zboží skladovaného
Kupujícím tak, aby bylo vždy snadno určitelné jako majetek
společnosti Videojet;
4.13.2 neodstraňovat, neznečišťovat a nezakrývat identifikační označení či
obaly Zboží;
4.13.3 udržovat Zboží v uspokojivém stavu a pojistit jej jménem společnosti
Videojet proti všem rizikům na jejich plnou cenu od data dodání;
4.13.4 neprodleně informovat společnost Videojet, pokud se na ni vztahuje
některá z událostí uvedených v článku 16 odstavci 16.1 bodech
16.1.3 až 16.1.5 těchto Obchodních podmínek; a
4.13.5 poskytovat společnosti Videojet informace o Zboží, které může
společnost Videojet čas od času požadovat.
4.13 Pokud před přechodem vlastnického práva ke Zboží nastanou některé
události uvedené v článku 16 odstavci 16.1 bodech 16.1.3 až 16.1.5
těchto Obchodních podmínek, pak, aniž by tím bylo omezeno jakékoli
jiné právo nebo nárok, který může společnost Videojet mít:
4.14.1
právo Kupujícího používat Zboží v rámci své běžné obchodní
činnosti okamžitě zaniká; a
4.14.2
společnost Videojet může kdykoli požadovat, aby Kupující vydal
veškeré Zboží, které má v držení, a pokud tak Kupující neprodleně
neučiní, může vstoupit do jakýchkoli prostor Kupujícího nebo jakékoli
třetí strany, kde je Zboží uskladněno, aby je získala zpět.
4.1.2

5.

Instalace a údržba
Pokud společnost Videojet neodsouhlasí písemně jinak, přebírá Kupující
odpovědnost za instalaci Zboží. Kupující může od společnosti Videojet
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zakoupit služby v oblasti instalace, technické podpory na místě a školení
za ceny společnosti Videojet platné v daném období, které podléhají
podmínkám Smlouvy o poskytování služeb společnosti Videojet. Pokud
společnost Videojet poskytuje instalační služby podle tohoto článku 5, je
Kupující odpovědný za všechny dodatečné poplatky související se
zpožděním v důsledku nedodržení jím stanovené části instalačního
plánu, jak jej poskytla společnost Videojet (např. nezajištění
dohodnutého přístupu k výrobní balicí lince nebo nedodržení kontrolního
seznamu před instalací). Instalační služby poskytované společností
Videojet
nezahrnují
mechanické,
elektrické,
pneumatické,
vodoinstalační nebo ventilační přípojky na stávající systémy.

technical support, and training services from Videojet at Videojet's then-current
prices subject to the terms of Videojet’s Service Agreement. If Videojet provides
installation services pursuant to this section 5, the Buyer shall be responsible for
any additional charges related to delays due to the Buyer's failure to comply with
its portion of the installation plan as provided by Videojet (e.g failure to provide
agreed upon access to the production packaging line or failure to comply with the
pre-installation checklist). Installation services provided by Videojet do not include
mechanical, electrical, pneumatic, plumping or ventilating connections to existing
systems.

6. Warranty
6.1 Videojet warrants the Goods as set out in its Warranty Policy.
6.2 Certain printing applications may be regulated by applicable laws, such as
applications which ink may come into contact with medical devices,
pharmaceuticals, cosmetics, food or other substances intended for consumption,
or veterinary products. The Buyer shall comply with and ensure that the
performance under these terms of Conditions of Sale comply with all applicable
laws and regulations. Videojet is not responsible for compliance with any laws that
apply to the Buyer. The Buyer shall indemnify Videojet against any loss incurred
by Videojet as a result of the Buyer's failure to comply with this section 6(b).

7. Software Licence and updates
7.1 Videojet grants to the Buyer a non-transferable, non-sublicenceable, nonexclusive, licence to use software contained or incorporated in the Goods
("Software") necessary to operate the Goods in accordance with the
accompanying documentation. All other rights, title and interest in and to the
Software shall remain the exclusive property of Videojet or its licensors. Except
as otherwise provided by mandatory statutory provisions, the Buyer may not:

7.1.1 copy the Software, its components, or any related documentation; or
7.1.2 decompile, disassemble, compile or reverse engineer the Software, or
otherwise attempt to gain access to the source code except where such
restriction is prohibited by law, in which case the Buyer shall promptly
notify Videojet in writing prior to any such action.

7.2 The Buyer shall not use, copy or disclose any technical data or information relating
to the Software for any purpose. These rights are subject to Videojet's third party
licence underlying any component or application of the Software.
7.3 Videojet will adhere to its legal obligations with regards to required updates and
patches for usability and security of the Software.

8. Limitation of Liability
8.1 Videojet's rights and remedies herein are in addition to, and not in lieu of any other
rights or remedies Videojet may have at law.
8.2 Nothing in these Conditions of Sale limits any liability that cannot be limited by
law, including but not limited to liability for:
8.2.1 death or personal injury caused by negligence;

6. Záruka
6.1 Společnost Videojet poskytuje na Zboží záruku tak, jak je stanoveno v
jejích Záručních podmínkách.
6.2 Některé tiskové aplikace mohou být regulovány platnými zákony, např.
aplikace, při nichž může inkoust přijít do styku se zdravotnickými
prostředky, léčivy, kosmetickými přípravky, potravinami nebo jinými
látkami určenými ke konzumaci nebo veterinárními přípravky. Kupující
je povinen dodržovat a zajistit, aby plnění podle těchto Obchodních
podmínek bylo v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.
Společnost Videojet neodpovídá za dodržování zákonů, které se
vztahují na Kupujícího. Kupující je povinen nahradit společnosti Videojet
újmu, která jí vznikne v důsledku nedodržení tohoto článku 6 odtavce6.2
Kupujícím.

7. Softwarové licence a aktualizace
7.1 Společnost Videojet uděluje Kupujícímu nepřevoditelnou a nevýhradní
licenci, na kterou nelze dále poskytnout podlicenci, k používání softwaru
obsaženého nebo zabudovaného ve Zboží (dále jen „Software“), který
je nezbytný k provozu Zboží v souladu s přiloženou dokumentací.
Všechna ostatní práva, vlastnické právo a podíl na Softwaru zůstávají
výhradním vlastnictvím společnosti Videojet nebo jejích poskytovatelů
licence. Kupující nesmí, není-li kogentními zákonnými ustanoveními
stanoveno jinak:
7.1.1
kopírovat Software, jeho součásti nebo jakoukoli související
dokumentaci; nebo
7.1.2
dekompilovat, rozebírat, kompilovat nebo zpětně analyzovat
Software nebo se jinak pokoušet získat přístup ke zdrojovému kódu,
s výjimkou případů, kdy je takové omezení zakázáno zákonem,
přičemž v takovém případě je Kupující povinen před jakýmkoli
takovým úkonem neprodleně písemně upozornit společnost
Videojet.
7.2 Kupující nesmí používat, kopírovat ani zveřejňovat žádná technická data
nebo informace týkající se Softwaru pro jakýkoli účel. Tato práva
podléhají licencím třetích stran společnosti Videojet, které jsou základem
jakékoli součásti nebo aplikace Softwaru.
7.3 Společnost Videojet bude dodržovat své zákonné povinnosti týkající se
požadovaných aktualizací a oprav pro použitelnost a bezpečnost
Softwaru.
8. Omezení odpovědnosti
8.1 Práva a nároky společnosti Videojet uvedené v těchto Obchodních
podmínkách doplňují a nenahrazují jakákoli jiná práva nebo nároky,
které může mít společnost Videojet ze zákona.
8.2 Žádné ustanovení Obchodních podmínek neomezuje odpovědnost,
kterou nelze zákonně omezit, mimo jiné včetně odpovědnosti za:
8.2.1 úmrtí nebo zranění osob zaviněná nedbalostí;
8.2.2 podvod nebo podvodně učiněné zkreslené prohlášení; nebo

8.2.2 fraud or fraudulent misrepresentation; or
8.2.3 injury to a person's natural rights or caused intentionally or by gross
negligence.
8.3 Subject to the section 8.2 above, Videojet shall under no circumstances be liable
to the Buyer, whether in contract or tort (including negligence), for breach of
statutory or other duty, for:
8.3.1 lost profits;
8.3.2 non-pecuniary damage;
8.3.3 loss of sales or customers/clients;
8.3.4 loss or corruption of software, data or information;
8.3.5 termination of a contract or agreement with a third party; or
8.3.6 damage to reputation;
arising under or in connection with these Conditions of Sale.
8.4 Subject to sections 8.2 and 8.3 above, Videojet's total liability to the Buyer of all
liabilities, costs, expenses, damages and losses howsoever arising under or in
connection with the contract formulated under these Conditions of Sale, whether
in contract or tort (including negligence), breach of statutory duty or otherwise,
shall in no circumstances exceed the price of the Goods giving rise to the claim.

9.

Videojet's remedies
Without waiving any other rights or remedies available to Videojet under
applicable law or otherwise, Videojet may suspend performance under the
agreement formulated under these Conditions of Sales or under any other

8.2.3 újmu způsobenou člověku na jeho přirozených právech, anebo
způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
8.3 V souladu s bodem 8.2 výše nenese společnost Videojet za žádných
okolností odpovědnost vůči Kupujícímu, smluvní ani občanskoprávní
(včetně nedbalosti), odpovědnost za porušení zákonné či jiné povinnosti,
za:
8.3.1 ušlý zisk;
8.3.2 nemajetkovou újmu;
8.3.3 ztrátu prodeje nebo odběratelů/zákazníků;
8.3.4 ztrátu nebo poškození softwaru, dat nebo informací;
8.3.5 ukončení smlouvy nebo dohody uzavřené s třetí stranou; nebo
8.3.6 poškození dobrého jména;
vzniklé na základě těchto Obchodních podmínek nebo vsouvislosti s
nimi.
8.4 V souladu s článkem 8.2 a 8.3 celková odpovědnost společnosti Videojet
vůči Kupujícímu za veškeré závazky, náklady, výdaje, škody a ztráty,
které jakkoli vzniknou na základě smlouvy formulované podle těchto
Obchodních podmínek nebo v souvislosti s ní, ať už smluvní či
občanskoprávní (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti nebo
jinak, nesmí v žádném případě překročit cenu Zboží, které je důvodem
nároku.

9.

Práva a nároky společnosti Videojet
Aniž by se společnost Videojet vzdala jakýchkoli jiných práv nebo
nároků, které má k dispozici podle platných právních předpisů nebo
jiným způsobem, může pozastavit plnění podle smlouvy formulované
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agreement with the Buyer if the Buyer fails to pay any amount due until all of the
Buyer's past due obligations have been fully satisfied. Videojet’s rights and
remedies set out in these Conditions of Sales are in addition to, and not in lieu of,
any other rights or remedies Videojet may have at law.

podle těchto Obchodních podmínek nebo podle jakékoli jiné smlouvy s
Kupujícím, pokud Kupující nezaplatí jakoukoli dlužnou částku, a to do
doby, než budou plně uspokojeny všechny závazky Kupujícího po
splatnosti. Práva a nároky společnosti Videojet uvedené v těchto
Obchodních podmínkách doplňují a nenahrazují jakákoli jiná práva nebo
nároky, které může mít společnost Videojet ze zákona.

10. Intellectual property Rights
10.1 All intellectual property rights in or arising out of or in connection with the contract
pursuant to these Conditions of Sale (other than intellectual property rights in any
materials provided by the Buyer) shall be owned by Videojet and no licence or
transfer of such intellectual property rights shall occur except as expressly
provided for in these Conditions of Sale.

10. Práva duševního vlastnictví
10.1 Veškerá práva duševního vlastnictví vyplývající ze smlouvy nebo v
souvislosti s ní podle těchto prodejních podmínek (kromě práv
duševního vlastnictví k materiálům poskytnutým kupujícím) jsou ve
vlastnictví společnosti Videojet a nedochází k žádným licencím ani
převodům těchto práv duševního vlastnictví s výjimkou případů výslovně
stanovených v těchto prodejních podmínkách.
10.2 Aniž by bylo dotčeno výše uvedené, společnost Videojet si ponechává
veškerá práva duševního vlastnictví k návrhům, výkresům, vzorům,
plánům, specifikacím, technologiím, technickým údajům a informacím,
technickým postupům a obchodním metodám, včetně jakýchkoli
modifikací nebo vylepšení a bez ohledu na to, zda jsou patentovatelné
či nikoli, vyplývající z prodeje nebo jiného poskytnutí Zboží Kupujícímu.
10.3 Kupující se zavazuje, že nebude vůči společnosti Videojet nebo jejím
zákazníkům uplatňovat žádná patentová práva, která zahrnují jakýkoli
systém, proces nebo obchodní metodu využívající Zboží dodané na
základě Objednávky nebo s ním jinak související.
10.4 Společnost Videojet neposkytne žádné jiné údaje než údaje o instalaci
a specifikaci, pokud nejsou výslovně požadovány v Objednávce. O
právech a ceně za tyto údaje budou smluvní strany jednat samostatně.

10.2

Without prejudice to the foregoing, Videojet retains all intellectual property
rights to designs, drawings, patterns, plans, specifications, technology, technical
data and information, technical processes and business methods, including any
modifications or improvements and whether patentable or not, arising from the
sale or other provision of Goods to the Buyer.

10.3 The Buyer agrees not to enforce against Videojet or Videojet's customers any
patent rights that include any system, process or business method utilising or
otherwise relating to Goods delivered pursuant to an Order.
10.4

Videojet will not provide any data, other than installation and specification
data, unless specifically requested in the Order. The rights and price for such data
will be negotiated separately by the parties.

11. Confidentiality and data privacy
11.1 Each party undertakes that it shall not at any time disclose to any person any
confidential information concerning the business, affairs, customers, clients or
suppliers of the other party or of any member of the group to which the other party
belongs, except as permitted under Clause 11(b) of these Conditions of Sale. For
the purposes of these Conditions of Sale, group means, in relation to a party, that
party, any subsidiary or holding company from time to time of that party, and any
subsidiary from time to time of a holding company of that party.

11.2 Each party may transmit confidential information of the other party:
11.2.1 to its employees, officers, agents and consultants who need such
information to advance the interests the Party concerned and to carry out
its obligations under this Agreement. Each Party shall ensure that its
employees, officers, agents or consultants to whom it discloses confidential
information of the other Party comply with these provisions; and

11. Dôvernosť a ochrana osobních údajů
11.1 Smluvní strany se zavazují, že neposkytnou třetím osobám žádné
důvěrné informace týkající se podnikání, vztahů, zákazníků, klientů nebo
dodavatelů druhé smluvní strany nebo jiného člena skupiny společností,
do které druhá smluvní strana patří, s výjimkou případů uvedených v
článku 11 (b) těchto Obchodních podmínek. Pro účely těchto
Obchodních podmínek znamená skupina společností smluvní strany
příslušnou smluvní stranu, dceřiné společnosti nebo holdingovou
společnost takové smluvní strany a jakékoli dceřiné společnosti
holdingové společnosti této strany.
11.2 Každá smluvní strana smí předat důvěrné informace druhé smluvní
strany:
11.2.1 svým zaměstnancům, vedoucím pracovníkům, zástupcům a
poradcům, kteří tyto informace potřebují, aby mohli prosazovat
zájmy příslušné smluvní strany a plnit její povinnosti dle této
smlouvy. Každá smluvní strana zajistí, aby její zaměstnanci,
vedoucí pracovníci, zástupci či poradci, kterým sdělí důvěrné
informace druhé strany, dodržovali tato ustanovení a

11.2.2 as required by law, a court of competent jurisdiction or other governmental
or administrative authority.
11.3 This clause 11 shall survive termination of this Agreement pursuant to these
Conditions of Sales.
11.3.1 Neither party shall use the other party’s confidential information for any
purpose other than the performance of its obligations under or in
connection with this agreement.

11.2.2 dle požadavků zákona, příslušného soudu nebo jiného státního či
správního orgánu.
11.3 Tento článek 11 platí i po ukončení této smlouvy podle těchto
Obchodních podmínek.
11.3.1 Žádná ze smluvních stran nebude používat důvěrné informace
druhé smluvní strany k jinému účelu, než je plnění jejich povinnost
dle této smlouvy nebo v souvislosti s ní.

11.3.2 Neither Party shall use the name or any trademark, trade name, logo or
symbol of the other Party in any advertising, publicity, press or promotional
releases, written articles or communications without the prior written
consent of the other Party.

11.3.2 Žádná ze smluvních stran nesmí užívat jméno nebo jakoukoli
ochrannou známku, obchodní název, logo nebo symbol druhé
strany v jakékoli reklamě, propagaci, tiskových nebo propagačních
zprávách, písemných článcích nebo sděleních bez předchozího
písemného souhlasu druhé smluvní strany.
11.4 The collection, storage, deletion and use of personal data from Buyer
and its employees takes place in full compliance with the relevant data
protection regulations according to the Privacy Policy of Videojet. Further
information on data processing, data security and data protection also
be found in the Privacy Policy.

11.4 The collection, storage, deletion and use of personal data from Buyer and its
employees takes place in full compliance with the relevant data protection
regulations according to the Privacy Policy of Videojet. Further information on data
processing, data security and data protection also be found in the Privacy Policy.

12. Hazardous Materials
The Buyer acknowledges that certain materials supplied by Videojet be
considered hazardous materials now or later under various laws and regulations.
The Buyer agrees to familiarise itself (without reliance on Videojet except for the
accuracy of specific safety information provided by Videojet), with all hazards of
such materials, their use and the packaging in which such materials are shipped,
and to inform its employees and customers of such hazards and to provide
appropriate training for such employees and customers. The Buyer releases
Videojet from liability for any claims by its agents, employees or customers relating
to such hazards except to the extent that such claims arise solely and directly from
Videojet's failure to comply with Videojet's written specifications or from the
inaccuracy of specific safety information provided by Videojet.

12. Nebezpečné materiály
Kupující bere na vědomí, že některé materiály dodané společností
Videojet mohou být v současnosti nebo později považovány za
nebezpečné materiály podle různých zákonů a předpisů. Kupující se
zavazuje, že se seznámí (aniž by se spoléhal na společnost Videojet, s
výjimkou přesnosti zvláštních bezpečnostních informací poskytnutých
společností Videojet) s veškerými riziky těchto materiálů, jejich použitím
a obaly, ve kterých jsou tyto materiály přepravovány, a že bude své
zaměstnance a zákazníky informovat o těchto rizicích a zajistí pro ně
příslušné školení. Kupující zbavuje společnost Videojet odpovědnosti za
jakékoli nároky svých zástupců, zaměstnanců nebo zákazníků v
souvislosti s takovými nebezpečími, s výjimkou případů, kdy tyto nároky
vyplývají výhradně a přímo z nedodržení písemných specifikací
společností Videojet nebo z nepřesnosti konkrétních bezpečnostních
informací poskytnutých společností Videojet.

13. Resale
13.1 The Buyer represents and warrants that it is purchasing the Goods for its own use
and not for resale. If the Buyer breaches the foregoing, Videojet may:

13. Další prodej
13.1 Kupující prohlašuje a zaručuje, že kupuje Zboží pro vlastní potřebu, a
nikoliv za účelem dalšího prodeje. Pokud Kupující poruší výše uvedené,
společnost Videojet může:
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13.1.1 cancel, eliminate or refuse to continue to provide the Buyer with quantity
discounts or other type of discounts, rebates or preferential payment terms;
13.1.2 cancel the order; or
13.1.3 refuse to confirm any further orders from the Buyer.
13.2 This provision does not apply to third party dealers authorized by Videojet,
including distributors and OEMs.

14. Cancellation and Suspension
14.1 Upon acceptance of an Order, the contract is irrevocable under these Conditions
of Sales and Videojet is not obliged to refund any monies paid. Videojet may
follow the Buyer to cancel an order for Goods that have not been custom made at
its sole discretion, subject to a 20% return fee.
14.2 Without limiting Videojet's other rights and remedies, if the Buyer fails to make
payments when due or if any of the events set out in section 16(a)(iii) to (v) of
these Conditions of Sale Videojet may without prejudice to its other rights demand
immediate payment of all outstanding debts and suspend further deliveries to
the Buyer without incurring any liability for such suspension and may further
require the Buyer to compensate it for any loss it incurs as a result.

15. Force Majeure
15.1 Except for the Buyer's payment obligations, neither party shall be liable for delays
in performance or non-performance, in whole or in part, resulting from causes
beyond its reasonable control, such as acts of God, fire, strikes, epidemics,
pandemics, embargos, acts of government or other civil or military authority, war,
riots, delays in transportation, difficulties in obtaining labour, materials,
manufacturing facilities or transportation, or other similar causes ("Force
Majeure"). In such event, the party in default shall promptly notify the other party.
The party affected by the delay may:

15.1.1 extend the period of performance for the duration of the event; or
15.1.2 cancel all or part of the unperformed portion under the Conditions of Sale
and/or the order if such event lasts longer than sixty (60) days.
15.2 If a Force Majeure event affects Videojet's ability to perform its obligations at the
agreed prices or if Videojet's costs otherwise increase as a result of such event,
Videojet may upon written notice to the Buyer ,increase prices accordingly.

16. Termination
16.1 Without limiting any other rights or remedies, Videojet may terminate the contract
with immediate effect upon written notice given to the Buyer if:
16.1.1 the Buyer fails to make timely payments;
16.1.2 the Buyer commits a material breach of these terms of these Conditions of
Sale and if such breach can be remedied fails to remedy it within thirty (30)
days of receipt of a written notice to do so;
16.1.3 the Buyer takes any step or action in connection with its entering into
liquidation or any composition or arrangement with creditors (whether
voluntary or by order of a court), the appointment of a receiver of its
property (including an insolvency practitioner), or the winding up of its
business or, if the step or action is taken in another jurisdiction, in
connection with any similar proceeding in that jurisdiction;
16.1.4 the Purchaser ceases or threatens to cease all or a significant part of its
business;
16.1.5 the Buyer’s financial position deteriorates to such an extent that in
Videojet’s opinion the Buyer’s ability to adequately meet its obligations
under these Conditions of Sale are compromised.
without any liability for such termination and Videojet may claim any damages
incurred from the Buyer.
16.2
Upon termination of an agreement under these Conditions of Sale for any
reason the Buyer shall immediately pay to Videojet all outstanding invoices and
interest in connection with the agreement under these Conditions of Sale and any
other agreement between Videojet and the Buyer.

17. Governing Law, Jurisdiction, Claims
17.1 These Conditions of Sale and any dispute or claim arising out of or in connection
with it their subject matter or their conclusion (including non-contractual disputes
or claims), shall be governed by and construed in accordance with the laws of the
Czech Republic.
17.2 Each party irrevocably agrees that the general courts of the Czech Republic shall
have exclusive jurisdiction to settle any dispute or claim arising out of or in
connection with these Conditions of Sale or the subject matter or conclusion
thereof (including non-contractual disputes or claims).
17.3 Any claims, regardless of form, arising out of the contract under these Conditions
of Sale must be brought by the Buyer within the Warranty Policy and the Buyer
hereby irrevocably waives its right to bring such claims after the expiration of such
period.

13.1.1 zrušit, vyloučit nebo odmítnout nadále poskytovat Kupujícímu
jakékoli množstevní slevy nebo jiné typy slev, rabatů nebo
zvýhodněných platebních podmínek;
13.1.2 zrušit Objednávku nebo
13.1.3 odmítnout potvrzení dalších Objednávek od Kupujícího.
13.2 Toto ustanovení se nevztahuje na prodejce třetích stran autorizované
společností Videojet, včetně distributorů a výrobců OEM.
14. Zrušení a pozastavení
14.1 Po přijetí Objednávky je smlouva podle těchto Obchodních podmínek
neodvolatelná a společnost Videojet není povinna vrátit uhrazené
finanční prostředky. Společnost Videojet může Kupujícímu povolit
zrušení Objednávky na Zboží, které nebylo vyrobeno na zakázku, a to
na základě vlastního uvážení s 20% poplatkem za vrácení Zboží.
14.2 Aniž by tím byla omezena ostatní práva a nároky společnosti Videojet,
může společnost Videojet v případě, že Kupující neprovede včas platby
nebo nastane některá z událostí uvedených v článku 16 odstavci 16.1
bodech 16.1.3 až 16.1.5 těchto Obchodních podmínek, aniž by byla
dotčena její ostatní práva, požadovat okamžitou úhradu všech
neuhrazených pohledávek a pozastavit další dodávky Kupujícímu, aniž
by za takové pozastavení nesla jakoukoli odpovědnost, a dále může po
Kupujícím požadovat náhradu jakékoli ztráty, která jí tím vznikne.
15. Vyšší moc
15.1 S výjimkou platebních povinností kupujícího žádná ze stran neodpovídá
za zpoždění v plnění nebo neplnění, ať už úplné nebo částečné,
způsobené příčinami mimo její přiměřenou kontrolu, jako jsou zásahy
vyšší moci, požár, stávky, epidemie, pandemie, embargo, zásahy vlády
nebo jiných civilních či vojenských orgánů, válka, nepokoje, zpoždění v
dopravě, obtíže při získávání pracovních sil, materiálů, výrobních
zařízení nebo dopravy nebo jiné podobné příčiny („Vyšší moc“). V
takovém případě smluvní strana, která je v prodlení, neprodleně oznámí
tuto skutečnost druhé smluvní straně. Smluvní strana, které se prodlení
týká, může:
15.1.1 prodloužit dobu plnění o dobu trvání události nebo
15.1.2 zrušit celou neuskutečněnou část podle Obchodní podmínek
a/nebo Objednávku, nebo její část, pokud taková událost trvá déle
než šedesát (60) dnů.
15.2 Pokud událost Vyšší moci ovlivní schopnost společnosti Videojet plnit
své závazky za dohodnuté ceny nebo pokud se v důsledku takové
události jinak zvýší náklady společnosti Videojet, může společnost
Videojet na základě písemného oznámení Kupujícímu odpovídajícím
způsobem zvýšit ceny.
16. Ukončení smlouvy
16.1 Aniž by tím byla omezena jiná práva nebo nároky, smí společnost
Videojet odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností na základě
písemné výpovědi předané Kupujícímu, pokud:
16.1.1 Kupující neprovede včas platby;
16.1.2 se Kupující dopustí podstatného porušení těchto Obchodních
podmínek, a pokud lze toto porušení napravit, nenapraví jej do třicet
(30) dní od doručení písemné výzvy, aby tak učinil;
16.1.3 Kupující učiní jakýkoli krok nebo úkon v souvislosti s jeho vstupem
do likvidace, insolvence nebo jakýmkoli vyrovnáním či dohodou s
věřiteli, likvidací (ať už dobrovolnou nebo na základě rozhodnutí
soudu), jmenováním správce jeho majetku (včetně insolvenčního
správce) nebo ukončením činnosti, nebo, pokud je krok nebo úkon
učiněn v jiné jurisdikci, v souvislosti s jakýmkoli obdobným
postupem v příslušné jurisdikci;
16.1.4 Kupující ukončí nebo hrozí, že ukončí celou svou činnost nebo její
významnou část;
16.1.5 finanční postavení Kupujícího se zhorší natolik, že je podle názoru
společnosti Videojet ohrožena schopnost Kupujícího odpovídajícím
způsobem splnit jeho závazky vyplývající z těchto Obchodních
podmínek;
bez jakékoli odpovědnosti za takové ukončení aspolečnost Videojet
může po Kupujícím požadovat jakoukoli vzniklou škodu.
16.2 Při ukončení smlouvy podle těchto Obchodních podmínek z jakéhokoli
důvodu je Kupující povinen okamžitě uhradit společnosti Videojet
veškeré neuhrazené faktury a úroky v souvislosti se smlouvou podle
těchto Obchodních podmínek a jakékoli jiné smlouvy mezi společností
Videojet a Kupujícím.
17. Rozhodné právo, příslušnost soudu, nároky
17.1 Obchodní podmínky a všechny spory nebo nároky vznikající z těchto
podmínek nebo v souvislosti s nimi, s jejich předmětem nebo uzavřením
(včetně nesmluvních sporů či nároků) se budou řídit a vykládat podle
zákonů České republiky.
17.2 Každá ze smluvních stran neodvolatelně souhlasí s tím, že obecné
soudy v České republice mají výhradní soudní příslušnost pro řešení
jakéhokoliv sporu nebo nároku vznikajícího z těchto Obchodních
podmínek nebo v souvislosti s nimi, s jejím předmětem či uzavřením
(včetně nesmluvních sporů nebo nároků).
17.3 Jakékoli nároky, bez ohledu na formu, vyplývající ze smlouvy podle
těchto Obchodních podmínek musí být Kupujícím uplatněny v záruční
lhůtě stanovené v Záručních podmínkách společnosti Videojet, a
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Kupující se tímto neodvolatelně vzdává svého práva vznášet takové
nároky po uplynutí této lhůty.

18. Miscellaneous
18.1 These Conditions of Sale and the Warranty Policy constitute the entire agreement
between the parties in relation to the subject matter hereof. They supersede and
terminate any and all prior agreements, understandings, collateral warranties,
collateral contracts, representations, assurances, statements and undertakings
of any nature made by or on behalf of the parties, whether oral or written, in
connection with the subject matter hereof.
18.2 Each party acknowledges that in entering into these Conditions of Sale it has not
relied on any collateral warranties, collateral contracts, statements,
representations or undertakings, whether oral or written, made by or on behalf of
the other party in connection with the subject-matter of these Conditions of Sale
(collectively, the "Pre-Contractual Representations") and which are not set out
in these Conditions of Sale.
18.3 Each party hereby waives any and all rights and remedies it would otherwise have
in connection with these Pre-Contractual Representations.
18.4 Nothing in this section shall exclude or limit the liability of any party arising from
its fraudulent misrepresentation or fraudulent concealment prior to the execution
of the contract.
18.5 These Conditions of Sale exclude any other terms and conditions which may be
relied upon by the Buyer or any other person, or which arise out of trade usage or
course of dealing. Acceptance of the Goods by the Buyer shall constitute its
acceptance of these Conditions of Sale.
18.6 The Buyer waives any rights set out in any documents of the Buyer which are
inconsistent with these Conditions of Sale.
18.7 Any samples, drawings, descriptive material, specifications or promotional
material issued by Videojet, and any descriptions or illustrations contained in
Videojet’s catalogues or brochures are issued or published solely for the purpose
of giving an indication of the Goods described therein. They do not form part of
the Conditions of Sale and have no contractual effect.
18.8 In the event of any conflict between these Conditions of Sales and the Order,
these Conditions of Sale shall prevail.
18.9 Videojet reserves the right to make such changes in the specification of the Goods
or in its other obligations under these Conditions of Sale as may be necessary to
comply with any applicable statutory or regulatory requirements, in which event
Videojet notify the Buyer.
18.10 If any provision of the Conditions of Sale or any part thereof is or becomes invalid,
illegal or unenforceable it shall be deemed modified to the minimum extent
necessary to make it valid, legal and enforceable. If such modification is not
possible, the relevant provision or part thereof shall be deemed to have been
removed. Any amendment or removal of a provision or part of a provision of these
Conditions of Sale shall not affect the validity and enforceability of the rest of these
Conditions of Sale.
18.11 Any modifications to these Conditions of Sales must be in writing and signed by
both parties.
18.12 Failure by either party to enforce any of these terms consistently shall not be
deemed a waiver of any right under these Conditions of Sales.
18.13 Nothing in these Conditions of Sale is intended to or shall be deemed to establish
a partnership or joint venture between the parties and shall not constitute either
party as the agent of the other for any purpose. Neither party will be authorized to
act as an agent of the other party or to bind the other party in any way.
18.14 A person who is not a party to these Conditions of Sale shall not be entitled to
enforce any provision hereof.
18.15 The termination or expiration of the Conditions of Sale shall not affect the survival
and continued validity of any provision expressly or impliedly intended to survive
such termination or expiration.
18.16 The Termination or expiration of the Conditions of Sale shall not affect any rights,
remedies, obligations or liabilities of the parties that arose prior to the date of
termination, including the right to damages in respect of any breach of the Terms
and Conditions that existed on or before the date of termination or expiration.
18.17 Any notice or other communication given to a party under or in connection with
these Conditions of Sale shall be in writing, shall be addressed to that party at its
registered office (if a company) or at its principal place of business (otherwise) or
at such other address as that party may have notified in writing to the other party
in accordance with this section and shall be delivered personally or by pre-paid
first class post or other next day delivery service or commercial courier service.

18.18 Any reference to a statutory enactment or statutory provision is a reference to that
statutory enactment or statutory provision as amended or supplemented from time
to time. A reference to a statutory enactment or statutory provision includes any
subordinate legislation enacted pursuant to that statutory enactment or statutory
provision, as amended or supplemented.
18.19 Any phrase referred to by the term including, includes, in particular or any similar
meaning shall be construed as illustrative and shall in no way limit the meaning of
the words preceding it.

18. Všeobecná ustanovení
18.1 Tyto Obchodní podmínky a Záruční podmínky představují úplnou
dohodu mezi smluvními stranami ve vztahu k předmětu těchto
podmínek. Nahrazují veškeré předchozí dohody, ujednání, vedlejší
záruky, vedlejší smlouvy, tvrzení, ujištění, prohlášení a závazky jakékoli
povahy učiněné smluvními stranami nebo jejich jménem a ukončují jejich
platnost, ať už byly učiněny ústně nebo písemně, v souvislosti s
předmětem těchto podmínek.
18.2 Každá smluvní strana potvrzuje, že se při uzavírání těchto Obchodních
podmínek nespoléhala na žádné vedlejší záruky, vedlejší smlouvy,
stanoviska, prohlášení nebo závazky, ať už ústní nebo písemné, které
byly učiněny druhou smluvní stranou nebo jejím jménem v souvislosti s
předmětem těchto Obchodních podmínek (společně dále jen
„Předsmluvní prohlášení“) a které nejsou uvedeny v těchto
Obchodních podmínkách.
18.3 Každá smluvní strana se tímto vzdává všech práv a nároků, které by
jinak měla k dispozici v souvislosti s těmito Předsmluvními prohlášeními.
18.4 Žádné ustanovení tohoto článku nevylučuje ani neomezuje odpovědnost
kterékoli smluvní strany vyplývající z jejího podvodného uvedení v omyl
nebo podvodného zatajení před uzavřením smlouvy.
18.5 Tyto Obchodní podmínky vylučují jakékoliv jiné podmínky, kterých se
bude Kupující nebo jakákoli jiná osoba dovolávat, nebo které vyplývají
z obchodních zvyklostí nebo z průběhu jednání. Převzetí Zboží
Kupujícím znamená jeho souhlas s těmito Obchodními podmínkami.
18.6 Kupující se vzdává jakýchkoli jiných práv uvedených v jakýchkoli
dokumentech Kupujícího, která jsou v rozporu s těmito Obchodními
podmínkami.
18.7 Veškeré vzorky, výkresy, popisné materiály, specifikace nebo
propagační materiály vydané společností Videojet a jakékoli popisy či
ilustrace obsažené v katalozích či brožurách společnosti Videojet, jsou
vydány či zveřejněny výhradně za účelem vytvoření orientační představy
o Zboží, které je v nich popsáno. Netvoří součást Obchodních podmínek
a nemají žádnou smluvní platnost.
18.8 V případě rozporu mezi těmito Obchodními podmínkami a Objednávkou
mají přednost tyto Obchodní podmínky.
18.9 Společnost Videojet si vyhrazuje právo provést takové změny ve
specifikaci Zboží nebo v jiných svých závazcích podle těchto
Obchodních podmínek, které mohou být nezbytné pro splnění jakýchkoli
platných zákonných nebo regulačních požadavků, přičemž společnost
Videojet v takovém případě informuje Kupujícího.
18.10 Pokud některé ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo jeho část
je nebo se stane neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným, bude
považováno za upravené v minimálním rozsahu nezbytném k tomu, aby
se stalo platným, zákonným a vymahatelným. Pokud taková úprava není
možná, bude příslušné ustanovení nebo jeho část považována za
odstraněnou. Případná změna či zrušení ustanovení nebo části
ustanovení těchto Obchodních podmínek nemá vliv na platnost a
vymahatelnost zbylé části této těchto Obchodních podmínek.
18.11 Jakékoli úpravy těchto podmínek musí být provedeny písemně a musí
být podepsané oběma smluvními stranami.
18.12 Pokud některá ze smluvních stran nebude důsledně prosazovat
některou z těchto podmínek, nebude to považováno za vzdání se
jakéhokoli práva vyplývajícího z těchto podmínek.
18.13 Žádné ustanovení těchto Obchodních podmínek není určeno ani nebude
považováno za zřízení partnerství nebo společného podniku mezi
smluvními stranami, a neznamená, že kterákoli strana druhou stranu za
jakýmkoli účelem zastupuje. Žádná smluvní strana nebude oprávněna
jednat jako zástupce druhé smluvní strany nebo ji jakkoli zavazovat.
18.14 Osoba, která není smluvní stranou těchto Obchodních podmínek, není
oprávněna vymáhat kterékoli jejich ustanovení.
18.15 Ukončení platnosti nebo skončení Obchodních podmínek nemá vliv na
zachování a další platnost jakéhokoli ustanovení, které má výslovně
nebo implicitně zůstat v platnosti i po takovém ukončení platnosti nebo
skončení.
18.16 Ukončení nebo skončení těchto Obchodních podmínek nemá vliv na
jakákoli práva, nároky, povinnosti či odpovědnost smluvních stran, které
vznikly před dnem ukončení, včetně práva na náhradu škody v
souvislosti s jakýmkoli porušením Obchodních podmínek, které
existovalo v den ukončení smlouvy nebo skončení nebo před ním.
18.17 Jakékoliv oznámení nebo jiné sdělení dané jedné ze smluvních stran na
základě těchto Obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi musí být
učiněno písemně, musí být adresováno této smluvní straně do jejího
sídla (pokud jde o společnost) nebo do místa její hlavní provozovny (v
ostatních případech) nebo na takovou jinou adresu, kterou případně tato
smluvní strana sdělila písemně druhé smluvní straně v souladu s tímto
článkem, a musí být doručeno osobně nebo předplacenou poštovní
službou první třídy nebo jinou dodací službou dodávající do druhého dne
nebo obchodní kurýrní službou.
18.18 Odkaz na zákonný předpis nebo zákonné ustanovení je odkazem na
daný zákonný předpis nebo zákonné ustanovení v platném znění nebo
ve znění pozdějších předpisů. Odkaz na zákonný předpis nebo zákonné
ustanovení zahrnuje jakoukoli podřízenou legislativu přijatou podle
daného zákonného předpisu nebo zákonného ustanovení v platném
znění nebo ve znění pozdějších předpisů.
18.19 Každá fráze uvedená pojmem „včetně“, „zahrnuje“, „především“ nebo
výrazem podobného významu musí být vykládána jako ilustrativní a nijak
neomezí význam slov, která jim předcházejí.
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18.20 Videojet may assign, transfer, pledge, charge, subcontract or otherwise dispose 18.20 Společnost Videojet může kdykoli postoupit, převést, zastavit, zatížit,
of all or any of its rights or obligations under these Conditions of Sale.
zadat subdodavateli nebo jinak nakládat se všemi nebo kterýmikoli
svými právy nebo povinnostmi vyplývajícími z Obchodních podmínek.
18.21 The Buyer may not assign, transfer, pledge, charge, subcontract, place in escrow 18.21 Kující nesmí všechna nebo kterákoli svá práva nebo povinnosti
or otherwise dispose of all or any of its rights or obligations under the Terms and
vyplývající z Obchodních podmínek postoupit, převést, zastavit, zatížit,
Conditions without Videojet's prior written consent.
zadat subdodavateli, dát do úschovy nebo jinak s nimi nakládat bez
předchozího písemného souhlasu společnosti Videojet.
18.22 Videojet and the Buyer are sophisticated business entities with comparable 18.22 Společnost Videojet a Kupující jsou sofistikované podnikatelské subjekty
bargaining position and although these Conditions of Sale are Videojet's standard
se srovnatelnou vyjednávací pozicí, a přestože jsou tyto Obchodní
terms, the parties have had the opportunity to secure independent legal advice as
podmínky standardními podmínkami společnosti Videojet, smluvní
to their effect and to negotiate the terms herein.
strany měly možnost zajistit si nezávislé právní poradenství ohledně
jejich účinku a vyjednat podmínky v nich uvedené.
18.23 In case of any deviations or inconsistencies between the English and Czech 18.23 V případě jakýchkoli odchylek nebo rozporů mezi anglickou a českou
version of this Agreement, the English version shall prevail.
verzí této smlouvy má přednost anglická verze.
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