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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY IGW
1. DEFINICE A VÝKLAD
1.1 V tomto dokumentu,
„Smlouva“ znamená dohodu ze strany Dodavatele dodat Zboží Zákazníkovi a Zákazníkovo přijetí této dohody
doručit Zboží podle těchto VOP IGW, Objednávky a dokumentů přiložených k Objednávce;
„Zákazník“ znamená kupující Přidruženou společnost společnosti IG Watteeuw, která si od Dodavatele
objednává Zboží;
„Škoda“ znamená jakoukoli přímou a nepřímou škodu, předvídatelnou či ne, ztráty (včetně ušlého zisku),
náklady, výdaje, sankce, závazky a další ztráty jakéhokoli druhu nebo charakteru, včetně (bez omezení)
následných škod, paušálních odškodnění a náhrady škody (např. kvůli pozdním Dodáním), poškození pověsti,
náhradu škody s represivní funkcí, poplatky za poradce a právní zástupce, sankce kvůli třetím osobám,
náklady na montáž a demontáž, úroky atd.;
„Dodání“, „doručit“ nebo „doručeno“ znamená dodání Zboží Dodavatelem podle INCOTERMS 2010 DAP
a požadavky uvedené v článku 5 níže, není-li v Objednávce stanoveno jinak;
„Zboží“ znamená materiál anebo služby, jež mají být doručeny Dodavatelem podle těchto VOP IGW
a související Objednávky;
„Přidružená společnost IGW“ znamená jakýkoli subjekt, bez ohledu na to, zda je zapsán v obchodním
rejstříku, který v současnosti nebo v budoucnu přímo či nepřímo vlastní, je vlastněn nebo je ve společném
vlastnictví se Stranou smlouvy;
„VOP IGW“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky IGW;
„Duševní vlastnictví“ nebo „Práva k duševnímu vlastnictví“ znamenají všechna vlastnická práva k výsledkům
vytvořeným intelektuálně (myšlenkami) a chráněným zákonem, zejména patenty, patentové přihlášky
a související oddělené přihlášky či pokračování, užitné vzory, průmyslové vzory, obchodní názvy, ochranné
známky, autorská práva (včetně zejména dokumentace, dat, sestav, pásek a dalšího kopírovatelného
materiálu) a příslušné přihlášky, prodloužení, rozšíření a obnovení a dále všechna vlastnická práva
k výsledkům vytvořeným intelektuálně (myšlenkami), které jsou důvěrné a u kterých si majitel nepřeje
zveřejnění, zejména know-how a obchodní tajemství;
„Náhrada škody způsobené porušením PDV“ označuje povinnost Dodavatele poskytnout náhradu škody
a zbavit odpovědnosti a, je-li to požadováno Zákazníkem, bránit Zákazníka a jeho Přidružené společnosti
a jejich příslušné vlastníky, vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance, zástupce, zhotovitele, zákazníky,
právní nástupce a postupníky před veškerými požadavky na náhradu Škod vzniklých z nebo jakýmkoli
způsobem souvisejících s domnělým či skutečným Dodavatelovým porušením Práv k duševnímu vlastnictví
třetích osob;
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„Objednávka“ znamená formulář pro nákupní objednávku Zákazníka, jenž je doručen Dodavateli, obsahuje
všechny požadavky Zákazníka na Zboží a obsahuje VOP IGW a další dokumenty, specifikace, výkresy
a přílohy, na něž se výslovně odkazuje nebo jež Zákazník k příslušné Objednávce přiloží;
„Strana“ označuje Zákazníka nebo Dodavatele;
„Dodavatel“ označuje prodejce Zboží, tj. osobu, firmu nebo společnost, která přijme Objednávku Zákazníka;
„Změnovou objednávkou“ se rozumí změna Objednávky, tj. úprava, pozměnění, vynechání, doplnění nebo
jakákoli jiná změna Objednávky nebo jejích částí.
1.2 Není-li v těchto VOP IQW uvedeno jinak:
1.2.1 Odkazy na články/body se týkají článků/bodů VOP IGW;
1.2.2 nadpisy článků jsou pouze pro orientaci a nemají vliv na výklad VOP IGW;
1.2.3 použití jednotného čísla zahrnuje množné číslo a naopak;
1.2.4 použití jakéhokoli rodu zahrnuje všechny rody.

2. POUŽITÍ PODMÍNEK
2.1 Každá Objednávka vyžaduje přijetí Dodavatelem, a to buď výslovně oznámením o přijetí, nebo
konkludentně splněním, zcela nebo zčásti. Bez ohledu na předcházející větu je Dodavatel povinen oznámit
Zákazníkovi své odmítnutí nebo přijetí nezměněné Objednávky do 7 (sedmi) kalendářních dnů od jejího
obdržení, jinak je Zákazník oprávněn považovat Objednávku za neplatnou.
2.2 VOP IGW jsou jediné závazné a právně vymahatelné podmínky poskytování Zboží a VOP IGW upravují,
spolu s Objednávkou, Smlouvu mezi Zákazníkem a Dodavatelem; není-li výslovně písemně mezi Zákazníkem
a Dodavatelem sjednáno jinak, a pouze v tomto rozsahu, jakékoli další podmínky jsou vyloučeny.
2.3 Žádné podmínky uvedené nebo obsažené v cenových nabídkách, potvrzení, přijetí Objednávek,
fakturách, specifikacích či podobných dokumentech či s nimi dodané netvoří součást Smlouvy a Dodavatel se
vzdává veškerých práv se na tyto jiné podmínky spoléhat.
2.4 Na Objednávku se vztahuje verze VOP IGW účinná k datu, kdy byla Objednávka zadána, a pozdější změny
VOP IGW nebudou mít žádný účinek, pokud to není výslovně písemně dohodnuto a podepsáno řádně
oprávněnými zástupci Zákazníka a Dodavatele.

3. POVINNOSTI DODAVATELE
3.1 Dodavatel je povinen dodat Zboží, jak je uvedeno níže:
3.1.1 v souladu s platnými zákony a předpisy, jak je uvedeno v článku 12 níže;
3.1.2 v souladu se standardy kvality a zárukami uvedenými v článku 9 níže;
3.1.4 k požadovanému datu uvedenému v Objednávce a v souladu s článkem 5 níže;
3.1.5 v množství uvedeném v Objednávce a v souladu s článkem 5 níže;
3.2 Dodavatel nebude nahrazovat ani měnit žádné materiály ve Zboží ani měnit design či specifikace Zboží
bez předchozího písemného souhlasu Zákazníka. O změnu lze požádat prostřednictvím oficiálního Požadavku
ke změně ze strany Dodavatele (Supplier VOR – GPU0020420) použitím formuláře dostupného online na
webových stránkách Zákazníka na adrese www.IGWpower.com/about-us/sourcing.
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3.3 Dodavatel zajistí, aby Zboží bylo umístěno nebo zabaleno obvyklým způsobem vhodným pro běžnou
přepravu takového Zboží nebo, kde takový způsob neexistuje, způsobem adekvátním k zachování a ochraně
Zboží až do dodání a jinak v souladu s požadavky Zákazníka na balení.
3.4 Dodavatel předloží faktury v takové podobě, aby na nich mohl být proveden audit. Faktury musí být
v souladu s příslušnými místními zákony Dodavatele i Zákazníka, obecně uznávanými účetními zásadami
a specifickými požadavky Zákazníka. Faktury musí obsahovat alespoň tyto údaje: Název Dodavatele, adresu
a kontaktní osobu včetně kontaktních údajů (telefon, e-mail atd.); datum vystavení faktury; číslo faktury;
číslo Objednávky (stejné jako v Objednávce); číslo Zboží (stejné jako v Objednávce); adresu Zákazníka;
množství; specifikaci dodávaného Zboží; cenu (celkovou fakturovanou cenu); měnu; částku daně nebo DPH;
DIČ a platební podmínky (stejné jako v Objednávce).
3.5 Faktury budou vystaveny na Zákazníka, jak je uvedeno v Objednávce, a zaslány na fakturační adresu
uvedenou v Objednávce.
3.6 Zákazník může Dodavateli vystavovat Změnové objednávky, přičemž Dodavatel tyto Změnové
objednávky splní za stejných podmínek jako u běžné Objednávky a podle VOP IGW. Použijí se dohodnuté
jednotkové ceny uvedené v Objednávce nebo jinak ujednané mezi Zákazníkem a Dodavatelem.
3.7 Dodavatel nesmí v žádném případě zastavit Dodávání jakéhokoli Zboží Zákazníkovi.
3.8 Technické specifikace poskytnuté Zákazníkem Dodavateli, předtím, než Strany uzavřely smlouvu, nebo
poté, za účelem jejich použití Dodavatelem při výrobě, dodávce nebo montáži Zboží nebo jeho části zůstávají
výhradním vlastnictvím Zákazníka. Dodavatel nesmí použít (pro jiné účely než dodání Zboží Zákazníkovi),
kopírovat, zpětně konstruovat či reprodukovat tyto technické specifikace, ani je předávat či jinak sdělovat
třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Zákazníka. Pokud Zákazník Dodavateli udělí svolení
sdělit technické údaje třetím osobám, Dodavatel podepíše s těmito třetími osobami dohodu o nepoužívání
a mlčenlivosti, a to v podobě a s obsahem, které budou pro Zákazníka uspokojivé. V souladu s článkem 13
níže bude Dodavatel udržovat v tajnosti veškeré informace, které mu Zákazník poskytl.
Potvrzením Objednávky Dodavatel potvrzuje její doručení, přečtení a přijetí úplné technické specifikace
dodané Zákazníkem v souvislosti s Objednávkou a to, že si je plně vědom všech podrobností a zamýšleného
použití Zboží Zákazníkem nebo jeho zákazníkem. Pokud jsou technické specifikace poskytnuty Dodavatelem
Zákazníkovi předtím, než Strany uzavřou smlouvu, nebo poté, Dodavatel následně písemně potvrdí přijetí
těchto technických specifikací formou podpisu alespoň na jednom jejich výtisku, který neprodleně vrátí
Zákazníkovi.
Dodavatel je odpovědný za řádnou kontrolu technické specifikace a je povinen upozornit Zákazníka na
veškeré chyby, které obsahuje. Dodání technické specifikace Zákazníkem nezprošťuje Dodavatele jeho
odpovědnosti za Zboží a jeho povinnosti řádně identifikovat možné nedostatky v technické specifikaci
a písemně o nich informovat Zákazníka.
3.9 Na počátku záruční doby Dodavatel bezplatně poskytne Zákazníkovi všechny výkresy, příručky, technické
specifikace a další informace (včetně skutečných plánů), které Zákazníkovi umožní snadno používat
a udržovat veškeré Zboží nebo jeho části a provádět standardní opravy a umožní montáž a spuštění
produktu. Všechny tyto informace se stávají úplným a neomezeným majetkem Zákazníka.
3.10 Pokud jsou za účelem splnění Objednávky Zákazníkem poskytnuty modely, zápustky, úchyty anebo jiné
vybavené (dále jen „Nástroje“) anebo jsou vyrobeny či zakoupeny Dodavatelem zcela nebo převážně na
náklady Zákazníka, všechny tyto nástroje zůstanou, případně se stanou majetkem Zákazníka. Dodavatel se
zavazuje uchovávat tyto Nástroje
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a s nimi související výkresy ve prospěch Zákazníka na své vlastní náklady a riziko. Dodavatel zajistí údržbu,
opravy a náhrady nástrojů na vlastní náklady a riziko. Dodavatel na vlastní náklady pojistí veškeré nástroje
proti ztrátě, krádeži, přírodní pohromě, škodě a nehodě.
3.11 Dodavatel nese odpovědnost za následné Dodání Zboží Zákazníkovi po Dodání počáteční Objednávky
a náhradní díly potřebné k plnění následných Objednávek nejméně po dobu 15 let (nebo jinou dobu
dohodnutou mezi Stranami ve smlouvě) po poslední Objednávce pro první výrobní montáž; ceny a slevy
budou v tomto případě sjednány přiměřeně. Pokud to již není možné kvůli likvidaci, úpadku nebo zásahu
vyšší moci, Dodavatel okamžitě doručí Zákazníkovi veškeré výkresy, nástroje, vybavení atd., které používal
pro plnění svých smluvních závazků, a to jakmile to prakticky bude možné.
3.12 Dodavatel si je vědom, že Zboží může být dále zpracováváno, využíváno, zabudováno nebo montováno
do jiného Zboží nebo jinak použito ve prospěch Zákazníků Zákazníka. Dohody Zákazníka s jeho zákazníky
mohou obsahovat smluvní náhradu škody za pozdní dodání a další závazky. Dodavatel souhlasí, že bude
vázán těmito dohodami Zákazníka a bude je dodržovat v rozsahu, v jakém tyto dohody nejsou v rozporu
s VOP IGW.

4. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
4.1 Pokud bude Zboží Dodavatelem dodáno v souladu s podmínkami příslušné Objednávky a VOP IGW,
Zákazník Dodavateli zaplatí, za předpokladu, že faktura splňuje požadavky uvedené v bodu 3.4, kupní cenu
stanovenou v Objednávce.

5. DODÁNÍ
5.1 Zboží bude doručeno na místo dodání uvedené v Objednávce nebo na místo podnikání Zákazníka, pokud
Zákazník neurčil jiné místo dodání.
5.2 Dodavatel zajistí, aby byl ke každé dodávce přiložen dodací list, který bude obsahovat minimálně
následující údaje (není-li jinak požadováno Zákazníkem): číslo Objednávky, datum Objednávky, Zákazníkovo
číslo dílu, počet balení a obsahu a, v případě částečného Dodání, zbývající množství, které má být doručeno.
5.3 Dodavatel může Zboží doručit před požadovaným datem doručení, pokud o tom písemně předem
informuje Zákazníka. Pokud nebude mít Zákazník legitimní důvod dřívější dodání odmítnout, dřívější dodání
přijme.
5.4 Není-li výslovně mezi Stranami písemně dohodnuto jinak, nebudou přijaty žádné částečné ani nadměrné
Dodání Zboží.
5.5 Zboží bude doručeno během provozní doby Zákazníka, není-li Zákazníkem požadováno jinak.
5.6 Při dodání poskytne Dodavatel (nebo jím určený přepravce) Zákazníkovi potřebné vývozní/dovozní/celní
doklady a dodací list.
5.7 Vlastnictví (titul) Zboží a všechna rizika ztráty přecházejí na Zákazníka při dodání, není-li mezi smluvními
Stranami výslovně písemně dohodnuto jinak.
5.8 Dodavatel při dodání Zboží doručí Zákazníkovi fakturu v souladu s bodem 3.4, ale tato faktura musí být
oddělena od dodacího listu přiloženému k dodávce Zboží Zákazníkovi.

6. PŘIJETÍ ZBOŽÍ
6.1 Bude se mít za to, že Zákazník Zboží nepřijal, dokud nebude mít přiměřenou dobu na jeho kontrolu po
doručení nebo, v případě vady Zboží, dokud neuplyne přiměřená doba doby poté, co se tato vada projevila.
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6.2 Pokud jakékoli Zboží doručené Zákazníkovi není v souladu s požadavky VOP IGW nebo jinak neodpovídá
Objednávce, pak, aniž by tím bylo omezeno jakékoli jiné právo nebo právní prostředek k nápravě, který
Zákazník má podle článku 10 (Právní prostředky k nápravě), ze zákona či podle práva ekvity, Zákazník je
oprávněn Zboží odmítnout a požadovat náhradu Zboží anebo vrácení všech plateb, které Dodavateli
v souvislosti s tímto Zbožím poskytl.
6.3 Platba faktury nepředstavuje přijetí Zboží ani zřeknutí se záruk Dodavatele či jiných závazků podle
Objednávky či VOP IGW.

7. ZPOŽDĚNÍ DODÁVEK
Čas je podstatný. Pokud Dodavatel nedodá Zboží v požadované datum (data), pak, aniž by byla dotčena
jakákoli jiná práva, která Zákazník má podle VOP IGW, jakékoli Objednávky, ze zákona nebo podle práva
ekvity, Zákazník si vyhrazuje právo:
7.1 odmítnout jakékoli následné dodání Zboží, o nějž se Dodavatel pokouší;
7.2 požadovat od Dodavatele náhradu všech výdajů přiměřeně Zákazníkem vynaložených na získání náhrady
za Zboží od jiného Dodavatele a
7.3 požadovat náhradu škody, kterou Zákazník utrpěl a kterou lze připsat tomu, že Dodavatel nedoručil Zboží
v dohodnuté datum dodání.

8. KONTROLA ZBOŽÍ
8.1 Kdykoli před doručením Zboží a během pracovní doby Dodavatele má Zákazník právo, ale ne povinnost,
poté, co to s přiměřeným předstihem oznámí, na svoje náklady i) vstupovat do prostor Dodavatele
a kontrolovat Zboží a výrobní postupy Dodavatele anebo ii) provádět testy vzorků příslušného Zboží nebo
jakýchkoli jeho částí či materiálů.
8.2 Pokud výsledky kontroly nebo testování vzorků vedou Zákazníka k závěru, že Zboží není v souladu nebo
je nepravděpodobné, že bude v souladu s Objednávkou nebo jakoukoli specifikací anebo vzory dodanými
nebo určenými Zákazníkem Dodavateli, Zákazník o tomto závěru Dodavatele informuje a Dodavatel
neprodleně přijme opatření nezbytná k zajištění shody s Objednávkou a příslušnými specifikacemi a vzory.
Kromě toho Dodavatel provede nezbytné dodatečné kontroly nebo testování na svoje náklady a Zákazník je
oprávněn být této kontrole či testování přítomen.
8.3 Bez ohledu na jakékoli inspekce nebo testování vzorků Zákazníkem Dodavatel zůstává plně odpovědný
za shodu Zboží s Objednávkou. Pro vyloučení pochybností kontrola ani testování Zboží Zákazníkem v žádném
případě nezprošťuje Dodavatele odpovědnosti ani ji neomezuje.
8.4 Pokud má Dodavatel zaveden systém řízení jakosti, dokumentovaný a vedený podle mezinárodních
norem ISO 9001, IRIS a ISO 14001, musí dodávat Zboží v souladu s požadavky těchto norem. Dodavatel
musí poskytnout Zákazníkovi platné certifikace pro tyto normy vydané třetími osobami. Pokud tyto certifikáty
vydané třetími osobami nebudou k dispozici, v závislosti na druhu Zboží a jeho použití, hodnotě a významu
může Zákazník dle svého uvážení přijmout jiný důkaz o shodě. To může zahrnovat audit Zákazníkem nebo
sebehodnocení Dodavatele k ověření shody. Dodavatel bude od svých subdodavatelů vyžadovat, aby
dodržovali stejné standardy jakosti.

9. ZÁRUKA
9.1 Dodavatel se zavazuje a zaručuje, že Zboží:
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9.1.1 bude splňovat všechny požadavky, včetně veškerého zadaného materiálu, zpracování a požadavků na
jakost; bude nezávadné a vhodné pro účely, pro které podobné Zboží obvykle bývá používáno, a bude
fungovat podle předpokladů Zákazníka;
9.1.2 budou vhodné pro jakýkoli konkrétní účel výslovně nebo implicitně sdělený Dodavateli v Objednávce
nebo v dokumentech souvisejících s Objednávkou;
9.1.3 bude nové a nepoužité k datu dodání a bude složeno z nových a nepoužitých dílčích částí nebo surovin;
9.1.4 nebude mít zjevné ani skryté vady v designu, materiálech a zpracování a nebude zatíženo žádnými
právy třetích osob;
9.1.5 nebude porušovat práva k duševnímu vlastnictví třetích osob;
9.1.6 nebude zatíženo žádnými zástavními právy, zajišťovacími nároky či jinými břemeny;
9.1.7 bude mít vlastnosti představované jakýmkoli vzorkem nebo modelem dodaných Zákazníkovi
Dodavatelem;
9.1.8 bude v souladu s článkem 12 (Soulad s příslušnými právními
předpisy).
9.2 Záruční doba bude delší doba z těchto: 24 (dvacet čtyři) měsíců od doručení, jiné časové období uvedené
v Objednávce nebo jinak výslovně dohodnuté ve smlouvě, nebo doba stanovená příslušnými právními
předpisy; tím není dotčena odpovědnost Dodavatele dle platných právních předpisů za skryté vady, které se
projeví až po záruční době. Záruka bude trvat i v případě, že Zboží bude součástí jiného předmětu/stroje
nebo sloučeno s jiným Zbožím.
9.3. Dodavatel přijímá, že vady, pozdní dodání nebo jiné nedostatky v jeho Dodáních, Zboží nebo jeho
povinnostech mohou mít za následek Škody, které Zákazník utrpí a které mohou výrazně převýšit hodnotu
jeho dodávek. V případě záruční reklamace nebo nedodržení nebo porušení záruk podle tohoto článku má
Zákazník právo uplatnit právní prostředky k nápravě uvedené v článku 10 (Právní prostředky k nápravě)
těchto VOP.

10. PRÁVNÍ PROSTŘEDKY K NÁPRAVĚ
10.1 V případě záruční reklamace nebo porušení záruky podle článku 9 (Záruka) nebo pokud Dodavatel jinak
nesplní některou z podmínek příslušné Objednávky nebo jinou svoji povinnost podle smlouvy, musí Zákazník
svůj nárok nebo porušení oznámit písemně Dodavateli a poskytnout mu příležitost rychle problém napravit,
a to v rozsahu, kdy je náprava ještě možná nebo užitečná a není dostatečně pravděpodobné, že Dodavatel
nehodlá porušení napravit. Pokud Dodavatel nepřijal žádná opatření k nápravě takového porušení do 48
(čtyřiceti osmi) hodin od obdržení oznámení Zákazníka nebo pokud se Zákazník, výhradně dle svého uvážení,
domnívá, že Dodavatel nemůže napravit toto porušení ke spokojenosti Zákazníka, anebo pokud náprava není
dokončena v přiměřené době, jak uvedl Zákazník v oznámení, Zákazník má právo na některý nebo více
z následujících právních prostředků, kterých využije dle svého uvážení a na náklady Dodavatele, aniž by tím
byla dotčena práva Zákazníka na plnou náhradu škody a provedení dalších kroků:
10.1.1 poskytnout Dodavateli další příležitost provést dodatečné práce nezbytné ke splnění podmínek
podmínky Objednávky a smlouvy;
10.1.2 provést (nebo pověřit třetí osobu provedením) dodatečné práce nezbytné k zajištění souladu Zboží
s Objednávkou a smlouvou;
10.1.3 vyžadovat, aby Dodavatel ihned nahradil vadné Zboží Zbožím, které bude v souladu
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s Objednávkou, případně získat náhradní Zboží od jiného Dodavatele;
10.1.4 odmítnout přijetí dalšího Zboží od Dodavatele; toto odmítnutí nezprošťuje Dodavatele odpovědnosti
za vady Zboží jím dodaného ani za opoždění dodávek;
10.1.5 uplatňovat náhradu škody vzniklé Zákazníkovi nebo jakékoli třetí osobě jako přímý nebo nepřímý
důsledek porušení příslušné Objednávky nebo smlouvy Dodavatelem;
10.1.6 vypovědět smlouvu podle článku 15.3 níže.
10.2 V případě, že se uplatní body 10.1.1, 10.1.2 nebo 10.1.3, celá záruční doba podle bodu 9.2 bude plynout
od začátku od momentu výměny nebo náhrady Zboží.
10.3 Zákazník si vyhrazuje právo započíst jakékoli částky dlužné Dodavateli proti jakýmkoliv nárokům
uplatňovaným Zákazníkem vůči Dodavateli, případně zadržet platbu za Zboží, jež nebylo dodáno v souladu
s Objednávkou a VOP IGW.
10.4 Práva a právní prostředky, které má Zákazník k dispozici a které jsou uvedené ve VOP IGW, jsou
kumulativní a nevylučují žádná práva či právní prostředky podle platných zákonů, jiných ustanovení
Objednávky nebo smlouvy či práva ekvity a výkon těchto práv či právních prostředků se nepovažuje za volbu
právních prostředků k nápravě.

11. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
11.1 V případě, že Zboží dodané Dodavatelem porušuje Práva k duševnímu vlastnictví třetích osob,
Dodavatel, bez ohledu na cokoli, co je v těchto VOP IGW, Objednávce nebo smlouvě stanoveno jinak či
uvedeno, poskytne Zákazníkovi odškodnění za porušení Práv k duševnímu vlastnictví. Odškodnění za
porušení PDV se uplatní bez ohledu na to, zda šlo o jednání Dodavatele v nedbalosti nebo zaviněné,
a neomezuje žádné další nároky na náhradu škody či práva Zákazníka na náhradu jakékoli škody, kterou
utrpěl v důsledku porušení PDV Dodavatelem. Povinnost Dodavatele odškodnit Zákazníka, jak je uvedeno
v tomto článku, se neuplatní, pokud byla odpovědnost za škodu způsobena vlastními stávajícími Právy
k duševnímu vlastnictví Zákazníka, která přispěla nebo byla implementována do Zboží dodaného
Dodavatelem.
11.2 Pokud je na Zákazníka vznesen nárok kvůli porušení PDV, Zákazník může, aniž jsou dotčena jeho práva
podle bodu 11.1, rovněž požádat, dle vlastního uvážení a na náklady Dodavatele, aby Dodavatel, i) pro
Zákazníka zajistil právo nadále používat Zboží; ii) upravil Zboží tak, aby již PDV neporušovalo; nebo iii)
nahradil Zboží porušující PDV, tak aby již PDV neporušovalo, ale aby bylo stále v souladu s Objednávkou
a smlouvou.
11.3 V případě, že Dodavatel nemůže splnit výše uvedený požadavek Zákazníka, je Zákazník oprávněn
ukončit Objednávku okamžitě, požadovat vrácení všech částek, které Zákazník zaplatil Dodavateli na základě
Objednávky, a požadovat odškodnění a náhradu škody podle bodu 11.1.

12. SOULAD S PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY
12.1 Zboží, na něž se vztahují tyto VOP IGW, musí Dodavatel poskytovat v souladu se všemi platnými zákony,
předpisy, pravidly, vyhláškami, prováděcími předpisy, návody a dalšími požadavky příslušných státních
orgánů nebo příslušných průmyslových orgánů. V rozsahu, ve kterém jsou příslušné předpisy doporučujícího
charakteru, a ne povinné, budou standardem dodržování těchto předpisů Dodavatelem obecně uznávané
postupy v daném odvětví.
12.2 Dodavatel plní všechny povinnosti, které výrobcům ukládá směrnice 2006/42/ES Evropského
parlamentu a Rady ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES
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(přepracované znění) (ve znění pozdějších předpisů) a vnitrostátní zákony, pravidla a předpisy, kterými se
tato směrnice provádí.
12.3 Podpisem Objednávky Dodavatel bere na vědomí a potvrzuje, že mu byl online zpřístupněn Etický kodex
dodavatele společnosti IGW (webový portál: www.IGWpower.com) a že jej přečetl, rozumí mu a zavazuje se
jej při výkonu svých povinností podle Objednávky a VOP IGW dodržovat.

13. DŮVĚRNOST A OCHRANA ÚDAJŮ
13.1 Dodavatel je povinen:
13.1.1 Není-li písemně dohodnuto jinak, uchovávat v přísně důvěrnosti veškeré technické nebo obchodní
informace, specifikace, vynálezy, Duševní vlastnictví, procesy nebo iniciativy, které byly sděleny
Dodavatelem Zákazníkovi nebo jeho zástupcům a jakékoli další informace týkající se podnikání, produktů
a technologií Zákazníka, které Dodavatel získá v souvislosti se Zbožím (ať už před nebo po přijetí
Objednávky). Dodavatel omezí sdělování těchto důvěrných informací pouze na ty své zaměstnance, zástupce
nebo subdodavatele, kteří je potřebují znát za účelem poskytnutí Zboží Zákazníkovi. Dodavatel zajistí, aby
se na tyto zaměstnance, zástupce nebo subdodavatele vztahovaly stejné povinnosti důvěrnosti, jako se
vztahují na Dodavatele podle těchto VOP, a aby je dodržovali; do té míry, do jaké to právní předpisy povolují,
Dodavatel také nese odpovědnost neoprávněné zveřejňování informací Dodavatelem, jeho zástupci nebo
subdodavateli;
13.1.2 použít přiměřenou ochranu proti neoprávněnému sdělení a použití důvěrných a chráněných informací
Zákazníka a chránit důvěrné informace Zákazníka v souladu s obecně uznávanými standardy ochrany
v souvisejícím odvětví nebo stejným způsobem a ve stejné míře, do jaké chrání své vlastní důvěrné
a chráněné informace, podle toho, který standard je vyšší. Dodavatel může zpřístupnit důvěrné informace
Zákazníka „Povoleným dalším příjemcům“, což znamená pověřeným zástupcům Dodavatele, včetně auditorů,
právních zástupců, konzultantů a poradců, a to za předpokladu, že tito Povolení další příjemci vždy
s Dodavatelem podepíšou dohodu o mlčenlivosti obsahující závazky, jež se svým obsahem podobají
závazkům uvedeným v tomto článku 13; Povolení další příjemci jsou případně povinni dodržovat profesní
etické kodexy, které zaručují důvěrnost těchto informací;
13.1.3 přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění, aby data či informace Zákazníka, které Dodavatel
vlastní či kontroluje v průběhu dodávání Zboží, byly chráněny a byla zachována jejich důvěrnost. Zejména
Dodavatel nebude i) používat data či informace Zákazníka pro jiné účely než pro dodání Zboží a ii)
reprodukovat data nebo informace zcela nebo zčásti v žádné podobě, pokud tak nevyžaduje Smlouva, a iii)
sdělovat data či informace Zákazníka žádné třetí osobě, které Zákazník nepovolil příjem těchto informací,
s výjimkou předchozího písemného souhlasu Zákazníka;
13.1.4 instalovat a aktualizovat na své vlastní náklady přiměřený antivirový software a bezpečnostní záplaty
operačního systému na všechny počítače a software používané v souvislosti s dodáním Zboží; pokud o to
Zákazník požádá, Dodavatel poskytne Zákazníkovi zprávy o těchto bezpečnostních opatřeních.
13.2 Dodavatel souhlasí s tím, že Zákazník může poskytovat jakékoli informace získané od Dodavatele jiné
Přidružené společnosti IGW.
13.3 Zákazník může vyžadovat od Dodavatele nebo některého z Povolených další příjemců podpis
samostatné dohody o mlčenlivosti v podobě a obsahem, které budou pro Dodavatele uspokojivé.

14. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ODŠKODNĚNÍ
14.1 V rozsahu povoleném příslušným právem, nebo pokud se Strany nedohodnou jinak, je Dodavatel
povinen odškodnit a chránit Zákazníka a jeho Přidružené společnosti a jejich příslušné vlastníky, ředitele,
vedoucí pracovníky, zaměstnance, zástupce, zhotovitele, Zákazníky, právní nástupce a postupníky před
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veškerými náhradami škody, které jakýmkoli způsobem souvisejí se: a) Zbožím; b) Dodavatelovým
porušením některé z podmínek Objednávky nebo Smlouvy (bez ohledu na to, zda šlo o jednání Dodavatele
v nedbalosti nebo zaviněné a zda odpovědnost Dodavatele je smluvní (např. porušení záruky) nebo ze zákona
(zranění osoby nebo poškození majetku)); c) jakýmkoli nárokům třetí osoby (včetně zaměstnanců
Dodavatele) vůči Zákazníkovi v souvislosti s nebo vyplývající ze Zboží dodaného Dodavatelem nebo jeho
subdodavateli nebo z jakéhokoliv Dodavatelova porušení závazků podle Objednávky nebo smlouvy nebo d)
jakýmkoli jednáním nebo opomenutím, nedbalostí apod. Dodavatele nebo jeho zaměstnanců nebo
subdodavatelů při plnění zakázky. Na žádost Zákazníka musí Dodavatel bránit Zákazníka před nároky třetích
osob.
14.2 Dodavatel nese plnou odpovědnost za jednání, opomenutí, neplnění, nedbalost a povinnosti všech svých
Dodavatelů, subdodavatelů, zástupců a zaměstnanců, jako by šlo o jednání, opomenutí, neplnění, nedbalost
nebo povinnosti Dodavatele.
14.3 Ustanovení tohoto článku 14 (Odpovědnost za škodu a odškodnění) platí i po plnění, přijetí nebo platbě
podle Objednávky a vztahuje se i na jakékoli vyměněné nebo náhradní Zboží dodané Dodavatelem
Zákazníkovi.
14.4 Není-li výslovně uvedeno jinak v příslušné Objednávce, Dodavatel musí udržovat v platnosti, (a na
žádost poskytnout důkaz) vhodné pojištění odpovědnosti a pojištění zákonné odpovědnosti za náhrady
pracovníkům / odpovědnosti zaměstnavatele za škodu u renomovaných a finančně zdravých pojistitelů. Nic
v tomto článku 14 (Odpovědnost za škodu a odškodnění) nezprošťuje Dodavatele žádné z jeho smluvní či
jiné právní odpovědnosti. Pojištění zřízené Dodavatelem nelze vykládat jako omezení závazků Dodavatele
vůči Zákazníkovi podle VOP IGW.

15. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ OBJEDNÁVEK
15.1 Není-li v příslušné Objednávce výslovně uvedeno jinak, jakákoli Objednávka nebo smlouva může být
Zákazníkem pozastavena, odložena nebo vypovězena bez udání důvodu, zcela nebo zčásti, písemným
oznámením Dodavateli 30 (třicet) dnů předem. V případě takového ukončení zaplatí Zákazník Dodavateli
hodnotu Zboží, které odpovídá požadavkům a bylo již doručeno, přijato, ale nezaplaceno, a veškeré doložené
přímé přiměřené náklady, které Dodavatel vynaložil na přizpůsobení Zboží dosud nedoručeného.
V žádném případě ale nebude Zákazník povinen platit více než dohodnutou kupní cenu Zboží podle příslušné
Objednávky. Dodavateli nebude náležet žádná další kompenzace. V případě pozastavení nebo odložení
nebude Dodavateli náležet žádná náhrada.
15.2. Aniž jsou dotčena ostatní ustanovení těchto VOP IGW, má Zákazník má právo vypovědět jakoukoli
Objednávku nebo Smlouvu:
15.2.1 V případě, že Dodavatel a) vstoupí do/je stranou jakéhokoli insolvenčního nebo jiné soudní řízení; b)
zruší nebo provede likvidaci společnosti nebo ukončí provoz svého podniku; c) provede úkon, na základě nějž
si přivodí úpadek nebo je na jeho majetek prohlášen úpadek; d) vstoupí do likvidace, nuceně či dobrovolně,
z jiných důvodů než za účelem sloučení nebo restrukturalizace v rámci skupiny; e) uzavře se svými věřiteli
smír nebo podá návrh na nucenou správu majetku; f) je mu pro správu celého jmění nebo jeho části
ustanoven insolvenční nebo jiný soudem určený správce; nebo g) obecně ztratí schopnost platit své dluhy
včas;
15.2.2 došlo-li k podstatné změně vlastnictví nebo řízení Dodavatele (s výjimkou restrukturalizace v rámci
skupiny) bez předchozího písemného souhlasu Zákazníka; nebo
15.2.3 pokud se Dodavatel nebo jeho zástupci či partneři zapojí do jednání, které značně poruší důvěru
Zákazníka nebo důvěru široké veřejnosti (včetně, bez omezení, v případě trestných činů).
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Pokud Dodavatel předpokládá, že dojde k některé z událostí uvedených v bodu 15.2 výše, bezodkladně to
písemně oznámí Zákazníkovi. Pokud tak neučiní, představuje to nenapravitelné porušení.
15.3 V případě, že Dodavatel poruší jakoukoli Objednávku nebo smlouvu, včetně porušení záruky, má
Zákazník právo příslušnou Objednávku nebo smlouvu vypovědět, pokud Dodavatel nepřijme odpovídající
a včasné kroky k nápravě porušení ke spokojenosti Zákazníka (v rozsahu, kdy je náprava ještě možná nebo
užitečná a není dostatečně pravděpodobné, že Dodavatel nehodlá porušení napravit). V takovém případě
Zákazník nemá povinnost Dodavateli uhradit Zboží již dodané, ale nezaplacené a Dodavatel je povinen vrátit
Zákazníkovi veškeré úhrady, které Zákazník za Zboží provedl, a na vlastní náklady a riziko převzít od
Zákazníka Zboží zpět, aniž je dotčeno právo Zákazníka na náhradu veškeré škody nebo jiná nabytá práva.
Žádné vypovězení ani zrušení Objednávky, zcela či zčásti, nemá vliv na záruky, náhradu škody a jinou
odpovědnost Dodavatele vůči Zákazníkovi (a jeho právním nástupcům, postupníkům, zákazníkům
a koncovým uživatelům).
15.4 Pokud Dodavatel porušení některou z povinností uvedených v článku 12 (Soulad s příslušnými právními
předpisy), představuje to závažné porušení smlouvy a opravňuje to Zákazníka vypovědět jakoukoli
Objednávku či smlouvu s okamžitým účinkem bez výpovědní lhůty, bez náhrady a bez toho, aby byla dotčena
jakákoli práva či právní prostředky Zákazníka podle smlouvy, ze zákona či podle práva ekvity, zejména právo
Zákazníka na náhradu veškeré škody vzniklé v důsledku porušení povinností Dodavatelem.
15.5 V případě zásahu vyšší moci (jak je definována v článku 16 níže), který trvá déle než 30 (třicet)
kalendářních dní, má kterákoli ze Stran právo příslušnou Objednávku vypovědět písemným oznámením druhé
Straně, aniž by vůči této druhé Straně měla odpovědnost za škodu.
15.6 Po ukončení Dodavatel na své náklady bezpečně vrátí Zákazníkovi veškerý majetek Zákazníka (včetně
Nástrojů, dokumentace, dat a Duševního vlastnictví Zákazníka) a veškeré informace Zákazníka, které má
v danou dobu ve svém vlastnictví nebo pod kontrolou.
Dodavatel poskytne Zákazníkovi veškeré informace a dokumentaci vztahující se k používání již doručeného
Zboží.

16. VYŠŠÍ MOC
16.1 Žádná ze Stran nenese odpovědnost za prodlení v plnění nebo neplnění svých závazků podle příslušné
Objednávky, pokud prodlení nebo neplnění nastalo v důsledku zásahu vyšší moci. Pro vyjasnění se vyšší mocí
rozumí událost, kterou nemohla postižená Strana v době provedení příslušné Objednávky předvídat, která je
nevyhnutelná, mimo kontrolu postižené Strany a za kterou postižená Strana není odpovědná, za
předpokladu, že a) tato událost brání plnění z příslušné Objednávky, b) postižená Strana přijala všechna
přiměřená opatření, náležitou péči a alternativní opatření a c) postižená Strana o zásahu vyšší moci informuje
druhou Stranu, jakmile je to možné, ale nejpozději do 5 (pěti) dnů od nastalé události. Postižená Strana
vynaloží přiměřené úsilí k minimalizaci důsledků jakéhokoli zásahu vyšší moci. Strany berou na vědomí
a souhlasí, že následující události nepředstavují zásah vyšší moci: výluka (nevpuštěním pracovníků na
pracoviště), nemožnost včas získat suroviny, sociální nepokoje anebo stávka.

17. POSTOUPENÍ A SUBDODÁVKY
17.1 Bez předchozího písemného souhlasu Zákazníka nesmí Dodavatel Objednávku postoupit, předat
subdodavateli, převést ani jí zatížit nikoho jiného (včetně jakýchkoli peněžních pohledávek za Zákazníkem).
17.2 Zákazník může kdykoli postoupit, převést, zatížit nebo převést na subdodavatele jakékoli ze svých práv
a povinností podle příslušné Objednávky, a to na jakoukoli ze svých Přidružených společností.
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18. OZNAMOVÁNÍ
Veškerá oznámení se podávají doporučenou poštou, kurýrní službou, faxem nebo e-mailem na adresu
příslušné Strany, jak je uvedeno v Objednávce, nebo na jinou adresu, kterou tato Strana písemně druhé
Straně pro tyto účely poskytla. Příjemce je povinen potvrdit doručení zprávy. Elektronické potvrzení o
přečtení nelze za žádných okolností považovat za potvrzení. Je možné použít také elektronické podpisy.

19. VZDÁNÍ SE PRÁV
I když Strana kdykoli a po jakoukoli dobu nevymáhá či nevykonává jakékoli ustanovení VOP IGW či
Objednávky, nepředstavuje to (a nelze to vykládat jako) vzdání se tohoto ustanovení a není tím dotčeno
právo této Strany toto ustanovení nebo jiné ustanovení zde uvedené vymáhat.

20. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ
Právo, jímž se řídí Objednávka, VOP IGW a veškeré spory vzniklé z Objednávky nebo VOP IGW a další
podmínky upravující Zákazníkův nákup Zboží, je uvedeno v dodatku k VOP IGW, na nějž se odkazuje
v Objednávce.

21. SALVÁTORSKÁ KLAUZULE
Neplatnost či neúčinnost jakéhokoli ustanovení nebo práva založeného VOP IGW, Objednávkou nebo
smlouvou nebude nepříznivý vliv na platnost nebo vynutitelnost zbývajících ustanovení a práv, a pokud toho
lze dosáhnout jiným ustanovením, VOP IGW, Objednávka a smlouva budou účinné, jako by toto neplatné,
nezákonné nebo nevymahatelné ustanovení bylo odstraněno a nahrazeno ustanovením s podobným
ekonomickým účinkem, jako mělo odstraněné ustanovení.

22. PŘETRVÁNÍ PLATNOSTI
22.1 Ustanovení a práva podle VOP IGW a Objednávky, které trvají i po ukončení nebo vypršení Objednávky
nebo smlouvy dle výslovných podmínek nebo charakteru nebo kontextu, po tomto ukončení nebo vypršení
zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
22.2. Aniž je dotčena obecnost bodu 22.1, povinnosti uvedené v článku 9 (Záruka), 10 (Právní prostředky
k nápravě), 11 (Práva k duševnímu vlastnictví), 13 (Důvěrnost a ochrana údajů) a
14 (Odpovědnost za škodu a odškodnění) jsou v každém případě platné a účinné i po ukončení či vypršení
Objednávky nebo Smlouvy.
22.3 Aniž je dotčena obecnost bodu 22.1, nedohodnou-li se Strany jinak, povinnosti uvedené v článku 13
(Důvěrnost a ochrana údajů) platí po dobu 5 (pěti) let od doručení Zboží nebo vypovězení Objednávky.

23. ÚPLNOST
VOP IGW a Objednávka představují úplnou Smlouvu a dohodu mezi Stranami a nahrazují veškeré předchozí
úmluvy, dohody či ujednání mezi Stranami, ať už ústní nebo písemné, s výjimkou podvodu nebo
dezinformace. Vztah Stran je vztahem nezávislých Dodavatelů a nic v tomto smluvním vztahu nelze vykládat
tak, že by byl Dodavatel zástupcem nebo zaměstnancem Zákazníka nebo že jakýmkoli jeho partnerem.
Dodavatel není oprávněn Zákazníka zastupovat nebo zavazovat v žádném ohledu.

24. DALŠÍ ZÁRUKY
Strany veškeré další kroky a činy provedou tak, jak je přiměřené nezbytné k tomu, aby byla udělená práva
a transakce předvídané příslušnou Objednávkou a VOP IGW plně účinná.
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27. SPECIFICKÁ UJEDNÁNÍ PODLE ČESKÉHO PRÁVA
Na koupi zboží uskutečňovanou IG Watteeuw ČR s.r.o. se vztahují následující ujednání:
27.1 Rozhodné právo a řešení sporů
27.1.1 Příslušná Objednávka, VOP IGW a Smlouva se řídí českým právem, s výjimkou situací, kdy aplikace
kolizních norem povede k použití práva cizího státu. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi
zboží ze dne 11. dubna 1980 se tímto vylučuje.
27.1.2 Pakliže se Strany nedohodnou písemně jinak, jsou k řešení veškerých sporů vzniklých z nebo
v souvislosti s příslušnou Objednávkou, VOP IGW a touto Smlouvou příslušné české soudy, přičemž místní
příslušnost bude určena podle sídla Zákazníka.
27.2 Změny společných VOP IGW
27.2.1 První věta bodu 2.1 VOP IGW zní následovně: „Každá Objednávka vyžaduje přijetí Dodavatelem, a to
buď výslovně oznámením o přijetí, nebo konkludentně splněním, zcela nebo zčásti, přičemž částečné splnění
Objednávky Dodavatelem se považuje za konkludentní akceptaci celé Objednávky.“ Zbývající část bodu 2.1
zůstává beze změn.
27.2.2 Do VOP IGW se vkládá nový bod 2.5 následujícího znění: „V případě, že Dodavatel při akceptaci
Objednávky odkazuje na jiné obchodní podmínky, může Zákazník takové jiné obchodní podmínky bez
zbytečného odkladu po doručení akceptace od Dodavatele odmítnout, a Smlouva se tak neuzavře.“
27.2.3 První věta bodu 3.6 VOP IGW zní následovně: „Nejpozději 10 pracovních dnů po uzavření Smlouvy
může Zákazník vystavit Dodavateli změnovou Objednávku, která nesmí přesáhnout původní Objednávku o
více než 10 procent, a Dodavatel plní podle změnové Objednávky za podmínky, že nedošlo ke změně
obchodních podmínek Objednávky a VOP IGW.“
27.2.4 Bod 6.2 VOP IGW zní následovně: „Pokud Zákazník dospěje při včasné prohlídce Zboží a řádné
pečlivosti k závěru, že jemu doručené Zboží nesplňuje požadavky VOP IGW nebo je jinak v rozporu
s Objednávkou, může Zboží odmítnout a požadovat za něj náhradu a/nebo vrácení všech plateb, které
Dodavateli v souvislosti s tímto Zbožím poskytl; tento postup nemá vliv na jeho ostatní práva a nároky, které
by případně měl podle bodu 10 (Právní prostředky k nápravě).
27.2.5 Bod 7.1 VOP IGW zní následovně: „odmítnout jakékoli následné doručení Zboží, které se Dodavatel
snaží provést a konečně odstoupit od jakékoli následující Smlouvy;“
27.2.6 Bod 10.1.4 zní následovně: „odmítnout přijetí jakéhokoli dalšího Zboží od Dodavatele a konečně
odstoupit od jakékoli následující Smlouvy, přičemž takové odmítnutí či odstoupení nezbavuje Dodavatele
odpovědnosti za vadné Zboží doručené Dodavatelem nebo za prodlení s dodávkou;“
27.2.7 Bod 15.2 VOP IGW zní následovně: „15.2 Zákazník má právo zrušit Objednávku nebo odstoupit od
Smlouvy z následujících důvodů a dalších zákonných důvodů:“
27.2.8 Bod 15.2.1 VOP IGW zní následovně: „V případě, že Dodavatel a) zahájí jakékoli insolvenční nebo jiné
soudní řízení nebo v případě, že je proti Dodavateli takové řízení zahájeno; b) zruší nebo provede likvidaci
společnosti nebo ukončí provoz svého podniku; c) provede úkon, na základě nějž si přivodí úpadek nebo je na
jeho majetek prohlášen úpadek; d) vstoupí do likvidace, nuceně či dobrovolně, z jiných důvodů než za účelem
sloučení nebo restrukturalizace v rámci skupiny; e) uzavře se svými věřiteli smír nebo podá návrh na nucenou
správu majetku; f) je mu pro správu celého jmění nebo jeho části ustanoven insolvenční nebo jiný správce;
nebo g) obecně ztratí schopnost platit své dluhy včas;”
27.2.9 Bod 15.3 VOP IGW zní následovně: „V případě, že Dodavatel poruší jakoukoli Objednávku nebo
Smlouvu, včetně porušení záruky, je Zákazník oprávněn zrušit příslušnou Objednávku nebo odstoupit od
příslušné Smlouvy, pokud Dodavatel nepřijme odpovídající a včasné kroky k nápravě porušení ke spokojenosti
Zákazníka (v rozsahu, kdy je náprava ještě možná nebo užitečná a není dostatečně pravděpodobné, že
Dodavatel nehodlá porušení napravit). V takovém případě Zákazník nemá povinnost Dodavateli uhradit Zboží
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již dodané, ale nezaplacené, a Dodavatel je povinen vrátit Zákazníkovi veškeré úhrady, které Zákazník za
Zboží provedl, a na vlastní náklady a riziko převzít od Zákazníka Zboží zpět, aniž je dotčeno právo Zákazníka
na náhradu veškeré škody nebo jiná nabytá práva. Zrušení jakékoli Objednávky nebo odstoupení od jakékoli
Smlouvy, zcela či zčásti, nemá vliv na záruky, náhradu škody a jinou odpovědnost Dodavatele vůči zákazníkovi
(a jeho právním nástupcům, postupníkům, Zákazníkům a koncovým uživatelům).“
27.2.10 Bod 15.4 VOP IGW zní následovně: „Pokud Dodavatel porušení některou z povinností uvedených
v článku 12 (Soulad s příslušnými právními předpisy), představuje to závažné porušení Smlouvy a opravňuje
to Zákazníka zrušit jakoukoli Objednávku nebo odstoupit od Smlouvy s okamžitým účinkem bez výpovědní
lhůty, bez náhrady a bez toho, aby byla dotčena jakákoli práva či právní prostředky Zákazníka podle smlouvy,
ze zákona či podle práva ekvity, zejména právo Zákazníka na náhradu veškeré škody vzniklé v důsledku
porušení povinností Dodavatelem.“
27.2.11 Bod 15.5 VOP IGW zní následovně: „V případě zásahu vyšší moci (jak je definována v článku 16 níže),
který trvá déle než 30 (třicet) kalendářních dní, má kterákoli ze Stran právo příslušnou Objednávku zrušit
písemným oznámením druhé Straně, aniž by vůči této druhé Straně měla odpovědnost za škodu.“
27.2.12 Bod 15.6 VOP IGW zní následovně: „Po odstoupení od Smlouvy Dodavatel bez prodlení na své náklady
bezpečně vrátí Zákazníkovi veškerý Zákazníkův majetek (včetně nástrojů, dokumentace, dat a Zákazníkova
Duševního vlastnictví) a veškeré informace, které má v té době Dodavatel ve svém držení a pod svou
kontrolou. Dodavatel poskytne Zákazníkovi veškeré informace a dokumentaci vztahující se k používání již
doručeného Zboží.“
27.2.13 Bod 18 VOP IGW zní následovně: „Veškerá oznámení musí být zaslána doporučenou poštou, kurýrní
službou, faxem nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu příslušné Strany, jak je
uvedena v Objednávce, nebo na jinou adresu, kterou takovou Strana písemně druhé Straně pro takové účely
sdělila. Příjemce je povinen doručení zprávy potvrdit. Za potvrzení doručení se v žádném případě nepovažuje
emailová zpráva o přečtení. Lze také použít elektronický podpis.
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