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Platnosť a právna záväznosť:
Nižšie uvedené podmienky sa vzťahujú na všetky nami prevzaté a vyhotovené zákazky
a považujú sa za uznané a právne záväzné s udelením zákazky zo strany zmluvného
partnera, a to aj vtedy, keď by sme výslovne nenamietali proti odporujúcim podmienkam.
Pokiaľ pri uzatvorení zmluvy nie je výslovne písomne, ďalekopisom, telekópiou alebo
e-mailom dohodnuté inak, predstavujú nižšie uvedené podmienky doplňujúcu súčasť
každej zmluvy uzatvorenej medzi nami ako predávajúcim/dodávateľom a našimi
zákazníkmi ako zmluvnými partnermi.
Naše podmienky majú v každom prípade prednosť pred prípadnými Všeobecnými
obchodnými podmienkami resp. Nákupnými podmienkami zmluvného partnera.
Zmeny a/alebo doplnenia týchto Všeobecných obchodných a dodacích podmienok alebo
prísľuby, ktoré sa od nich odlišujú, yžadujú pre svoju právnu účinnosť podpis oprávneného
zástupcu spoločnosti. Podpis môže byť urobený písomnou formou, ďalekopisom,
telekópiou alebo e-mailom podľa zákona o podpisoch.
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Ceny:
Ceny sa rozumejú netto bez akejkoľvek zrážky a platia, ak nie je dohodnuté inak, ako
„vyplatené prepravcovi“ bez balenia, bez naloženia a bez prepravných nákladov.
Dodatočné náklady vrátane prepravných nákladov (náklady Cites), ktoré vzniknú v
dôsledku určitého typu zásielky požadovaného zmluvným partnerom, idú v každom
prípade na ťarchu zmluvného partnera.
Vedľajšie náklady, ako napríklad verejné dávky, clá, dávky, dane za dovoz a vývoz a
poplatky, idú, ak nie je uvedené alebo dohodnuté inak, na ťarchu zmluvného partnera.
Označenie „ako obvykle“ a pod. použité v objednávke sa vzťahuje len na realizáciu nášho
výkonu, avšak nie na ceny a vedľajšie náklady.
Náklady vzniknuté v dôsledku spätného prevzatia a/alebo likvidácie obalového materiálu
a batérií sme oprávnení dodatočne zaúčtovať. Príspevky na odstránenie sú z predpisov o
rabate a skonte vylúčené.
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Úhrada:
Pre platby určené našej spoločnosti platí ako miesto plnenia Klagenfurt.
Platby musia byť realizované bezodkladne, ak nie je dohodnuté inak, po predložení faktúry
netto, ako aj s vylúčením akéhokoľvek práva zmluvného partnera na zadržanie alebo
kompenzáciu s protinárokmi, ktoré sme výslovne písomne neuznali.
7.3. Platby sú vtedy realizované včas, ak nimi môžeme v deň splatnosti disponovať na
uvedenom účte v dohodnutej mene.
7.4. Pri omeškaní platby sa musia pri stanovení ceny v tvrdej mene (Euro, USD) zaplatiť
zmluvné úroky 10 %, pri stanovení ceny vo šetkých iných menách 20 % p.a. Okrem toho
musia byť nahradené všetky náklady na upomienky, inkaso, vyberanie a oznámenia a
náklady na nami prizvaného právneho zástupcu.
7.5. Platba zmenkami vyžaduje náš výslovný súhlas. Zmenky a šeky budú akceptované ako
platba len s výhradou doručenia protihodnoty.
7.6. Platby budú, ak nenasleduje výslovná dedikácia, zaúčtované na najstaršiu otvorenú
pohľadávku, pri samotných jednotlivých pohľadávkach najskôr na náklady, potom na
úroky a nakoniec na kapitál.
7.7. Pri nedodržaní dohodnutých platobných podmienok alebo pri omeškaní platby zmluvného
partnera sme oprávnení stanoviť dodatočnú lehotu. Pre prípad, že táto dodatočná lehota
uplynie bezvýsledne alebo zmluvný partner prehlási, že nezaplatí, sme oprávnení vyhlásiť
všetky naše pohľadávky voči zmluvnému partnerovi za okamžite splatné (nastúpi zánik
termínu), aj keď by niektoré pohľadávky ešte nemali byť splatné, ďalej odstúpiť od zmluvy
a/alebo požadovať dodatočné zabezbeky. Dohodnuté zľavy z ceny (predovšetkým rabaty)
týmto zanikajú a my sme oprávnení uplatniť plnú fakturovanú čiastku. Týmto zostáva
nedotknuté právo požadovať nezávisle od zavinenia zmluvného partnera náhradu
škody vrátane náhrady všetkých už realizovaných nákladov vzniknutých v súvislosti so
zmluvami, od ktorých sme v takomto prípade odstúpili.
7.8. Pri výskyte okolností, ktoré dávajú možnosť vzniku pochybností o solventnosti zmluvného
partnera, sme okrem toho oprávnení vyhlásiť všetky naše pohľadávky voči zmluvnému
partnerovi za okamžite splatné a odstúpiť od všetkých neukončených kúpnych a/alebo
dodacích zmlúv, ako aj požadovať náhradu škody kvôli neplneniu.
7.9. V prípade omeškania zmluvného partnera sme taktiež oprávnení realizovať svojpomocný
predaj podľa obchodno-právnych ustanovení. Z uplatnenia práv uvedených v tomto
bode nemôžu vzniknúť žiadne záväzky z našej strany voči zmluvnému partnerovi,
predovšetkým nároky na náhradu škody voči nám.
7.10. Pokiaľ má zmluvný partner svoje sídlo mimo Rakúska, je povinný dodržiavať predpisy
týkajúce sa dovoznej dane Európskej únie. Sem patrí predovšetkým povinnosť oznámiť
nám DIČ bez osobitnej požiadavky. Zmluvný partner je povinný poskytnúť nám na
ožiadanie potrebné informácie týkajúce sa jeho povahy ako podnikateľa, použitia a
prepravy dodaného tovaru, ako aj štatistickej hlasovacej povinnosti.
7.11. Zmluvný partner je povinný uhradiť všetky náklady, predovšetkým poplatok za
spracovanie - ktorý nám vznikne v dôsledku nedostatočných alebo chybných údajov
zákazníka v súvislosti s dovoznou daňou.

Ponuka a uzatvorenie zmluvy:
Všetky ponuky sú nezáväzné, ak nebude z našej strany výslovne prijatá iná dohoda, a sú
predkladané zásadne písomne.
Zmluva sa považuje za uzatvorenú, keď sme odovzdali písomné prehlásenie o prevzatí (aj
prostredníctvom faxu, e-mailu vo forme PDF súboru) vo forme potvrdenia zákazky.
Údaje o produktoch uvedené v katalógoch, prospektoch, obežníkov, inzerátoch,
vyobrazeniach, cenníkoch a pod. sú smerodajné len vtedy, keď sa na ne v potvrdení
zákazky výslovne odvoláva.
Dodatočná oprava akýchkoľvek omylov zostáva vyhradená.
Sme povinní zrealizovať objednané výkony až potom, čo budú vyjasnené všetky technické
a zmluvné detaily a detaily týkajúce sa techniky balenia a zmluvný partner splní svoje
povinnosti a zabezpečí právne predpoklady na realizáciu.
Realizácia výkonov, dodacie lehoty a termínyr:
Dodací termín sa považuje za dodržaný a dodávka za uskutočnenú s odovzdaním
prepravcovi, a to aj vtedy, ak sa vyexpedovanie nemôže bez nášho zavinenia alebo
zavinenia zo strany dodávateľského podniku uskutočniť vôbec alebo načas.
Pevné dodacie termíny vyžadujú samostatnú dohodu.
V prípade prekročenia dodacieho termínu resp. dodacej lehoty nemôžeme byť žiadnym
spôsobom braní na zodpovednosť kvôli vzniknutým škodám alebo ušlému zisku.
Ak nemôžu byť dodacie termíny resp. dodacie lehoty dodržané z dôvodov, za ktoré
zodpovedá zmluvný partner (napr. oneskorené vyjasnenie podrobností, oneskorené
doručenie podkladov, atď.), posúva sa dodací termín resp. začiatok dodacej lehoty o čas,
o ktorý sa zmluvný partner oneskoril plus 4 týždne. Realizovať čiastkovú dodávku alebo
subdodávku sme v každom prípade oprávnení.
Zmluvný partner nám musí pre prípad oneskorenia, za ktoré nesieme zodpovednosť
my, priznať primeranú dodatočnú lehotu.Až po bezvýslednom uplynutí tejto lehoty je
oprávnený odstúpiť od nesplnenej časti zákazky, okrem prípadov, keď je k uplynutiu
dodatočnej lehoty ohlásená pripravenosť na vyexpedovanie tovaru. To platí predovšetkým
v prípade, ak sa pri akostných kontrolách zo strany nezávislého inštitútu zistia vady na
tovare alebo nám je v dôsledku iných exekutívnych opatrení (ako napr. zabavením kvôli
clu) zabránené dodať tovar v stanovenom termíne a tieto opatrenia neboli nami zavinené
alebo spôsobené.
Ak zmluvný partner nepreberie tovar dodaný podľa zmluvy na zmluvne dohodnutom
mieste alebo v zmluvne dohodnutom čase, považuje sa náš výkon za splnený, a ak nie je
omeškanie zavinené konaním alebo zanedbaním z našej strany, môžeme buď požadovať
splnenie alebo pri stanovení dodatočnej lehoty na prevzatie tovaru odstúpiť od zmluvy.
Dodávka:
Ak nie je dohodnuté inak, považuje sa nami vykonaná dodávka (FCA Klagenfurt am
Wörthersee, Rakúsko, podľa Incoterms ® 2010) za predanú a náš výkon za splnený s
odovzdaním prepravcovi.
Udalosti vyššej moci (bod 14.) nás oprávňujú odsunúť realizáciu zákaziek na čas
obmedzenia bez toho, aby zmluvnému partnerovi prináležal nárok na dodávku v
stanovenom termíne alebo na náhradu škody.
Zvýšenie alebo zníženie dodávky podmienené výrobno-technickými okolnosťami budú
zmluvným partnerom akceptované a neoprávňuje zmluvného partnera k uplatňovaniu
námietky vadnej dodávky.
Zmluvný partner je oprávnený maximálne 4 týždne po dátume fakturácie požadovať od
nás doklad o dodávke. Neskôr požadované doklady o dodávke nebudú z našej strany
poskytnuté, tovar sa považuje za doručený zmluvnému partnerovi a fakturovaná čiastka
je splatná.
Zmluvný partner nás oprávňuje uzatvoriť prepravnú zmluvu za bežných podmienok na
jeho náklady a riziko pri vylúčení akejkoľvek zodpovednosti (bod 13.).
Výber typu zásielky a prepravného prostriedku je zásadne v našej kompe-tencii.
Prepravné náklady budú vyúčtované primerane a podľa vynaložených nákladov (bod
6.2.).
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Odovzdanie a prevzatie:
Využitie a riziko a náhoda prechádzajú v zásade s odovzdaním prepravcovi (FCA
Klagenfurt am Wörthersee, Rakúsko, odľa Incoterms® 2010 – miesto plnenia) na
zmluvného partnera, okrem jednotlivých prípadov, keď je výslovne dohodnuté inak.
Ak zašleme na požiadanie zmluvného partnera predaný tovar na iné miesto ako je
dohodnuté miesto plnenia, prechádza riziko a náhoda, ak nie je dohodnuté inak (pozri
bod 4.1.) na zmluvného partnera, v okamihu, keď sme tovar dali k dispozícii špeditérovi,
prepravcovi alebo inej osobe alebo podniku určenému na realizáciu zaslania.
Nároky voči nám kvôli dodávke nedodanej včas na výkon náhrady škody a ušlý zisk
vrátane bežných odchýlok vo farbe a vzore alebo pri hromadných zásielkach (pozri bod
12.2.) sú vylúčené.
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Výhrada vlastníckeho práva:
Predaný tovar zostáva až do úplného zaplatenia kúpnej ceny a všetkých našich vedľajších
pohľadávok, ako sú predovšetkým úroky a náklady, naším vlastníctvom. Výhrada
vlastníctva sa vzťahuje aj na výrobky vzniknuté spracovaním alebo spájaním.
Pohľadávky zmluvného partnera z ďalšieho odpredaja tovaru s výhradou vlastníctva budú
vo výške fakturovanej čiastky tovaru s výhradou vlastníctva už s realizáciou jednotlivých
zmlúv odstúpené nám. Slúžia v rovnakom rozsahu našej záruke ako samotný tovar s
výhradou. Zmluvný partner je napriek postúpeniu oprávnený postúpené pohľadávky pre
nás vymáhať v nútenej správe. V prípade omeškania platby jeho zmluvného partnera je
náš zmluvný partner povinný odovzdať nám podklady, ktoré sú potrebné na vymáhanie
postúpených pohľadávok a my sme oprávnení odvolať splnomocnenie nášho zmluvného
partnera na vymáhanie v nútenej správe.
Pokiaľ existuje naše vlastnícke právo na tovar s výhradou, je zmluvný partner povinný
tento tovar skladovať podľa predpisov a poistiť ho na svoje náklady s vinkulovaním v
náš prospech proti strate a znehodnoteniu, požiaru a krádeži, škodám vzniknutým pri
skladovaní a škodám za-príčineným vodou.
Zmluvný partner je povinný vykonať účtovné záznamy indikujúce výhradu vlastníctva a
bezodkladne nám oznámiť prístupy tretích osôb (predovšetkým vzatie do zástavy a pod.)
k tovaru s výhradou alebo postúpeným pohľadávkam. Taktiež je potrebné zdokumentovať
nám vo vhodnej forme postúpenie pohľadávky zmluvného partnera (ak je to vhodné,
prostredníctvom účtovného záznamu) a oznámiť to zákazníkovi zmluvného partnera
najneskôr pri predložení faktúry. Zmluvný partner musí v takom prípade upozorniť tretie
osoby na naše práva a uhradiť nám všetky náklady spojené s ochranou našich práv
vrátane prípadných nákladov na právneho zástupcu.

Všeobecné predajné a dodacie podmienky
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Zodpovednosť za vady:
Lehota na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vadyzačína plynúť okamihom
prechodu rizík do 12 mesiacov od dodania.
Ako maloobchodník preberáme len zodpovednosť za vady podľa pravidiel rozsahu
zodpovednosti výrobcu, dodacieho závodu a/alebo producenta. Akékoľvek záruky nad
tento rámec a/alebo náhrady nebudú z našej strany prevzaté.
Zodpovednosť za vady sa vzťahuje na výslovne dohodnuté vlastnosti našich produktov
alebo na také, ktoré sú pri tom zvyčajne predpokladané, avšak nie na vhodnosť pre určité
postupy alebo účely zmluvného partnera.
Nároky zo zodpovednosti za vadyzanikajú v každom prípade okamžite následným
odpredajom, ďalším spracovaním alebo opravou zo strany zmluvného partnera.
Spätné zásielky preberáme len po výslovnej predchádzajúcej dohode, pre nás bezplatne,
avšak vždy len v originálnom balení alebo v zodpovedajúco bezpečnom náhradnom
balení. Špeciálne vyhotovenia nebudú zásadne prevzaté späť.

ďalšej škody vrátane prípadných následných škôd, sú vylúčené, s výnimkou nášho
hrubého zavinenia alebo úmyslu.
13.8. Za stratu alebo poškodenie predmetu opravy nesieme v zásade zodpovednosť, avšak
táto zodpovednosť je ohraničená na opravu resp. náhradu hodnoty predmetu opravy
alebo dodávky. Pri ďalších nárokoch nesieme zodpovednosť len pri úmyselnom zavinení.

10. Vady:
10.1. Nami dodaný tovar musí zmluvný partner bezodkladne po dodaní skontrolovať, či
nemá vady, a o prípadných vadách nás musí okamžite informovať. Skryté vady musia
byť oznámené bezodkladne po zistení. Oznámenie nám musí byť zaslané písomne,
ďalekopisom alebo telegraficky najneskôr do 8 dní po dodaní (e-mail len vo formáte pdf).
10.2. Pri odstrániteľných vadách dodaného tovaru sme podľa vlastného výberu oprávnení
vykonať opravu, výmenu tovaru alebo zníženie ceny.
10.3. Pri neodstrániteľných vadách sme podľa vlastného výberu oprávnení ponúknuť výmenu
tovaru alebo zníženie ceny. Akékoľvek iné nároky voči nám, predovšetkým práva na
odstúpenie od zmluvy, náhradu škody a/alebo náhradný výkon sú vylúčené.
10.4. Vytknutia z vád nebudú z našej strany uznané vtedy, ak sa tovar nenachádza na určenom
mieste alebo v stave dodania.
10.5. Dodané produkty ponúkajú len takú bezpečnosť, ktorú je možné očakávať na základe
schvaľovacích predpisov, prevádzkových návodov a návodov na obsluhu, predpisov
producentov atď. a ostatných daných pokynov.

15. Ochrana osobných údajov:
15.1. Bezpečnosť a prísne dôverné spracovanie osobných údajov je v spoločnosti HIRSCH
najvyššou prioritou. Spoločnosť HIRSCH vždy spracúva osobné údaje v súlade s platnými
predpismi o ochrane údajov.
15.2. Podrobné informácie o ochrane osobných údajov nájdete vo Vyhlásení o ochrane
osobných údajov na adrese https://www.hirschthebracelet.com. Zákazník potvrdzuje, že
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov vzal na vedomie.
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14. Vyššia moc:
14.1. Udalosti vyššej moci, ako štrajk, nedostatok surovín alebo pohonných hmôt, prerušenie
dopravy a pod. nás oprávňujú odsunúť realizáciu dodávky o trvanie obmedzení a
primeranú dobu nábehu alebo úplne alebo čiastočne odstúpiť od zmluvy. Z toho nemôžu
vzniknúť žiadne záväzky z našej strany voči zmluvnému partnerovi, predovšetkým nároky
na náhradu škody voči nám.
14.2. Vyššia moc vzniká aj pri nedodaní alebo nie včasnom dodaní tovaru zo strany našich
dodávateľov nám, pokiaľ príčina nespočíva v dôvodoch, za ktoré nesieme zodpovednosť.

16. Odstúpenie od zmluvy:
16.1 Sme oprávnení odstúpiť od zmluvy:
- keď sa realizácia dodávky resp. začiatok alebo pokračovanie výkonu z dôvodov, za ktoré
nesie zodpovednosťzmluvný partner, alebo napriek stanoveniu dodatočnej lehoty ďalej
oneskorí;
- keď existujú pochybnosti o platobnej schopnosti zmluvného partnera a tento na našu
výzvu neuhradí zálohu ani nepredloží pred dodávkou vhodnú zabezbeku (pozri bod 7.8.).
- keď predstavuje predĺženie dodacej lehoty kvôli vyššie uvedeným okolnostiam, spolu
viac ako polovicu pôvodne dohodnutej dodacej lehoty.
16.2. Odstúpenie môže byť vyhlásené aj kvôli ešte otvorenej časti dodávky a výkonu z vyššie
uvedených dôvodov.
16.3. Ak sa na majetku zmluvného partnera začne insolvenčné konanie alebo ak bude žiadosť o
začatie insolvenčeného konania z dôvodu nedostatočného majetku zamietnutá, je druhý
zmluvný partner oprávnený bez stanovenia dodatočnej lehoty od zmluvy odstúpiť.
16.4. Bez porušenia našich nárokov na náhradu škody budú už realizované výkony alebo
čiastkové dodávky v prípade odstúpenia od zmluvy vyúčtované a splatné. To platí aj
vtedy, pokiaľ ešte neboli dodávky a výkony zo strany zmluvného partnera prevzaté a/
alebo pre prípravné výkony už zrealizované z našej strany. Taktiež však máme právo
požadovať vrátanie už dodaných pred-metov.

11. Právo týkajúce sa značky a priemyselné ochranné práva:
11.1. Meno „HIRSCH“ a „HIRSCH-Armbänder“ sú registrované značky a využívajú ochranu
značky.
11.2. V rámci bežného obchodného styku udeľujeme zákazníkovi povolenie používať
registrované výrobné značky HIRSCH a HIRSCH-Armbänder v obchodnom styku.
11.3. Akékoľvek škodlivé použitie našej registrovanej značky tovaru, slovnej alebo obrazovej
značky a akékoľvek porušenie práva týkajúceho sa značky vedie k nárokom na náhradu
škody. Všetky registrované a neregistrované značky tovaru firmy HIRSCH nesmú byť bez
nášho predchádzajúceho písomného súhlasu použité v reklamných materiáloch ani iných
publikáciách v súvislosti s rozširovaním informácií tretím osobám.
12. Právo týkajúce sa vzorov a autorské právo:
12.1. Vzory, ktoré nám poskytne objednávateľ, sú predlohy a budú z našej strany realizované
podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Pritom je potrebné dbať na to, že koža je prírodný
produkt.
12.2. Preto neručíme za farebné odchýlky resp. potlač a/alebo vlastnosti, pokiaľ majú tieto
odchýlky bežnú formu, a aj keďnebudú realizované podľa rovnakých technických
podkladov ako vzorové predlohy. Ručíme za riadnu výrobu, avšak nie za správnosť nám
poskytnutého vzoru.
12.3. Firma HIRSCH je výhradný vlastník displejov vyvinutých firmou HIRSCH (= predajné
stojany pre náramky na hodinky) a s tým súvisiacich práv týkajúcich sa nehmotných
statkov (ochrana vzoru, ochrana značky, patenty, atď.), know-how, dizajnu, technológie
a techniky týchto displejov.
12.4. Technológia a know-how, ktoré sme vyvinuli v súvislosti s vývojom a výrobou displejov, sú
pre nás (HIRSCH) celosvetovo chránené. Tieto displeje môžu byť vystavené len na nami
určených miestach v obchodných priestoroch zmluvného partnera a musia byť osadené
zmluvným partnerom výlučne a kompletne s našimi akostnými produktmi, predovšetkým
s náramkami na hodinky HIRSCH v originálnej úprave.
12.5. Pre použitie displejov zostávajúcich v našom vlastníctve musí zmluvný partner zaplatiť
jednorazový poplatok za použitie, ktorý je splatný s prevzatím displejov zo strany
zmluvného partnera. Ak by neboli tieto displeje osadené kompletne a výlučne našimi
akostnými produktmi, sme oprávnení tieto displeje okamžite stiahnuť a zmluvný partner
je v takom prípade povinný bezodkladne nám displeje zaslať späť.
12.6. V prípade poškodenia, straty a/alebo použitia displejov v rozpore so zmluvou je zmluvný
partner povinný zaplatiť mimosúdnu pokutu vo výške 500,00 eur. Právo na uplatnenie
akýchkoľvek ďalších nárokov nám zostáva vyhradené.

17. Sídlo súdu:
17.1. Sídlom súdu pre všetky spory je sídlo firmy HIRSCH Armbänder GmbH.
18. Výber práva:
18.1. Na všetky naše zmluvy týkajúce sa predaja a výkonov bude aplikované výlučne rakúske
právo.
19. Ostatné:
19.1. Ak by boli jednotlivé ustanovenia zmluvy alebo týchto Všeobecných podmienok úplne
alebo čiastočne neúčinné, zostávajú ostatné ustanovenia účinné. Zmluvní partneri sa
zaväzujú v prípade čiastočnej neúčinnosti neúčinné ustanovenia nahradiťustanoveniami,
ktoré čo najviac zodpovedajú účelu neúčinného ustanovenia.
19.2. Pre prípad, že zmluvy alebo Všeobecné predajné a dodacie podmienky budú vypracované
nami v nemeckom jazyku a v inom jazyku, majú ustanovenia v nemeckom jazyku
prednosť. Pre zmluvy v anglickom jazyku platia naše Všeobecné obchodné podmienky v
angličtine.

13. Zodpovednosť a náhrada škody:
13.1. Nesieme zodpovednosť len za škody na predmetoch patriacich zmluvnému partnerovi,
ktoré vznikli bezprostredne v priebehu realizácie výkonov a ktoré boli zapríčinené z našej
strany hrubým zavinením alebo úmyselne. Všetky ostatné nároky zmluvného partnera,
predovšetkým na akúkoľvek ďalšiu náhradu škody vrátane prípadných následných škôd,
sú vylúčené.
13.2. Nami dodaný tovar ponúka len takú bezpečnosť, ktorú je možné zvyčajne očakávať na
základe schvaľovacích predpisov a ostatných pokynov.
13.3. Pre množstvo, rozmery, formu a vyhotovenie zostávajú vždy vyhradené bežné tolerancie
(koža je prírodný produkt).
13.4. Zodpovednosť za nedbanlivosť, náhrada následných škôd a škôd na majetku a tiež
nedosiahnutých úspor sú taktiež vylúčené. Úrokové straty a/alebo škody z nárokov
tretích osôb voči zmluvnému partnerovi sú vylúče-né.
13.5. Povinnosť náhrady materiálnych škôd na základe zákona o zodpovednosti za škodu
spôsobenú vadným výrobkom (PHG) je vylúčená.
13.6. V prípade porušenia povinností vyplývajúcich zmluvnému partnerovi na základe
týchto Všeobecných predajných a dodacích podmienok, ako aj pri uplatnení nároku
vzhľadom na škody, ktoré boli spôsobené takýmito produktmi a ktoré boli zmluvným
partnerom dané do obehu, je zmluvný partner bez ohľadu na existenciu zavinenia v
každom prípade povinný kompletne nám nahradiť škody a zbaviť nás akejkoľvek žaloby
(vrátane prípadných nákladov na právneho zástupcu a roces). Ak realizoval zmluvný
partner vzhľadom na niektorý z nami dodaných produktov na základe ustanovení práva
týkajúceho sa zodpovednosti za vady výrobkov náhradu tretej osobe, sú regresné nároky
voči nám v každom prípade vylú-čené.
13.7. Nesieme zodpovednosť len za nami hrubo zavinené škody na predmetoch patriacich
zmluvnému partnerovi, ktoré boli vpriebehu realizácie výkonov prevzaté na spracovanie.
Všetky ostatné nároky zmluvného partnera, predovšetkým nároky na náhradu akejkoľvek
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