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§ 1.         ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto Všeobecné nákupní podmínky firmy EGSTON (dále jen "podmínky" nebo "naše podmínky" nebo „tyto
podmínky“ atd.) upravují závazně  vztahy vznikající př i nákupu zboží firmou EGSTON od DODAVATEL

Ů
.

Práva a povinnosti firmy EGSTON a DODAVATEL
Ů

 př i dodávkách zboží firmě  EGSTON se „tě mito
podmínkami“ ř ídí také tehdy, kdy dodací nebo jiné obchodní podmínky DODAVATELE použití „tě chto
našich podmínek“ vyluč ují. Podmínky DODAVATELE platí jen v př ípadě  výslovného písemného prohlášení
firmy EGSTON o tom, že tyto podmínky uznává, pokud bylo toto písemné prohlášení uč ině no př edtím, než
dodavatel firmě  EGSTON doruč il potvrzení její objednávky.

1.2. Odchylka od tě chto podmínek je možná jen na základě  výslovné písemné dohody mezi firmou EGSTON a
DODAVATELEM.

§ 2.      OBJEDNÁVKA, POTVRZENÍ

2.1. Dodací smlouvy (Objednávka a Př ijetí) a Odvolávky dodávek jakož i jejich změ na a doplň ky vyžadují
písemnou formu. Objednávky, jejich př ijetí a zrušení, je možné provádě t také dálkovým př enosem dat -
faxem nebo elektronickou poštou. Veškeré objednávky provádě né firmou EGSTON podléhají podmínce
př ijetí „našich podmínek“.

2.2. Opakované dodávky / Odvolání resp. zrušení objednávky:

Př i rámcových objednávkách vzniká povinnost dodávky obdržením objednávky, pohybuje-li se objednávka
v rámci množství, uvedených v odvolání, nehledě  k tomu, že objednávka musí být od obdržení neprodleně
potvrzena.

Pro množství př esahující ta, která jsou v odvolání uvedená, vzniká povinnost dodávky DODAVATELE
potvrzením objednávky nebo bě hem 3 dnů  od obdržení objednávky, pokud bě hem tě chto tř í dnů  této
objednávky dodavatel písemně  neodporoval.

2.3. Jednotlivé objednávky musí být bě hem tř í pracovních dnů  písemně  potvrzeny. Firma EGSTON mů že
jednotlivé potvrzené odvolat resp. zrušit, nepotvrdí-li dodavatel vč as dohodnuté standardní dodací lhů ty.

Jednotlivé objednávky mohou být jednostranně  bez udání dů vodů  objednatelem nejpozdě ji do č tyř  týdnů
př ed dodacím termínem bezplatně  stornovány.

2.4. Př ijetím objednávky firmou EGSTON od DODAVATELE vznikne mezi firmou EGSTON a DODAVATELEM
smlouva, jejíž obsah bude stanoven stávající objednávkou firmy EGSTON a tě mito podmínkami. V př ípadě
odchylky objednávky od „tě chto podmínek“ bude dána př ednost posledně  uvedenému.

§ 3.      DODACÍ TERMÍN A DODACÍ LH Ů TY

3.1. Dodací termíny a dodací lhů ty jsou závazné a pevné.

3.2. Zboží musí být nejpozdě ji k potvrzenému dodacímu termínu př ijato př edem uvedeným místem př íjmu.
Dodavatel bude dodávat s př esností -3/0 pracovních dnů .
Nebude-li možno, ať  už z jakýchkoli dů vodů , dohodnutý termín dodržet, musí být o tom firma EGSTON
neprodleně  písemně  vyrozumě na a musí být od firmy EGSTON vyžádáno rozhodnutí.

3.3. Dodavatel vyvine veškeré úsilí k tomu, aby v jednotlivých př ípadech uskuteč nil také kratší, než dohodnutá
odvolání resp. zrušení. Dodavatel vyvine veškeré úsilí k tomu, aby v jednotlivých př ípadech uskuteč nil také
kratší, než s firmou EGSTON dohodnuté dodací termíny.

§ 4.      KVALITA DODÁVEK, PROVEDENÍ A MNOŽSTVÍ

4.1. Dodávané zboží musí př esně  odpovídat kvalitativním a provádě cím podmínkám stanoveným v
objednávce. Kvalitativní a provádě cí podmínky mohou být v objednávce urč eny odkazem na stávající
normy (např . DIN, ENORM, Podnikové č i provozní normy), katalogy a / nebo výkresy atd. Pro posouzení
kvality zboží je rozhodující její, firmou EGSTON uplatně ný výdej č i vyhotovení ke dni vystavení
objednávky. Dodavatel je povinen, firmě  EGSTON, aniž o to byl př edem požádán, společ ně  s dodávkou
zboží dodat veškeré podklady, návody, výkresy a další dokumentaci, nezbytnou pro její ř ádné používání,
sestavení, obsluhu atd.

4.2. Není-li kvalita př ípadně  provedení zboží v objednávce blíže urč eno, je dodavatel povinen, dodat zboží v
takové kvalitě  a v takovém provedení, jaké je vhodné pro úč el v objednávce stanovený nebo, pokud tento
úč el v objednávce stanovený není k takovému úč elu, k jakému toto zboží bývá zpravidla používáno. Zboží
musí odpovídat veškerým platným bezpeč nostním př edpisů m, jakož i uznávaným pravidlů m techniky a
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rovně ž právním př edpisů m EU (smě rnicím, nař ízením, normám atd.) a cílové země  koneč ného produktu.
Nedílnou souč ástí dodávky je také prohlášení o shodě  pro cílovou zemi.

4.3. Zakázka podle př ijaté objednávky nesmí bez př edchozího písemného souhlasu firmy EGSTON být ani
vcelku ani zč ásti provedena subdodavatelem DODAVATELE.

4.4. Byla-li mezi firmou EGSTON a stávajícím DODAVATELEM uzavř ena zvláštní dohoda ohledně  kvality,
musí dodavatel kromě  kvalitativních požadavků  vycházejících ze stávajících podmínek zahrnovat i
kvalitativní požadavky vycházející z takovéto dohody.

4.5. Nedostatky dodávky, jakmile budou podle daných skuteč ností ř ádného obchodního prů bě hu zjiště ny,
oznámí firma EGSTON písemně  neprodleně  DODAVATELI. Potud se dodavatel zř íká námitky vů č i
opoždě né výtce nedostatků .

4.6. Dodavatel ruč í za zajiště ní zásobování materiálem pro výrobky podle prů bě žné objednávky.

4.7. Dodavatel se zavazuje na základě  roč ních ujednání udržovat na skladě  dostateč nou pohotovostní zásobu.
Př esné množství bude prů bě žně  upř esň ováno s nákupem objednavatelů .

4.8. Bude-li ně jaký výrobek z výrobně -technických nebo z jiných dů vodů  vypově zen, musí to být firmě
EGSTON nejméně  12 mě síců  př edem písemně  oznámeno.

4.9. Dodavatel bude na př ání firmy EGSTON souhlasit s doplň ky ohledně  operativního skladování nebo jiných
logistických dohod.

§ 5.      MÍSTO PLN Ě NÍ, CENA DODÁVKY, BALENÍ

5.1. Místem plně ní je dohodnuté místo dodávky, nevyplývá-li z aktuální objednávky nebo z ně jaké písemně
uzavř ené dohody mezi firmou EGSTON a DODAVATELEM ně co jiného.

5.2. Dodavatel nese odpově dnost za poškození dodávaného  zboží a všechny př ípadné náklady , jako např .
náklady za dopravu a clo, zejména také náklady na př imě ř ené pojiště ní dopravy až do okamžiku př evzetí
zboží firmou EGSTON v místě  plně ní, a to i potom, když je dodavatel povinen, př edat zboží za úč elem
jeho dopravy firmě  EGSTON spedič ní firmě .

5.3. Pokud jde o cenu, jedná se o cenu pevnou, pokud nebylo mezi smluvními stranami dojednáno ně co
jiného. Cena dodaného zboží zahrnuje zejména také obal zboží, dodávku zboží až do místa plně ní, vč etně
př ípadných celních poplatků  a nákladů  za složení zboží.

5.4. Dodávané zboží musí být ř ádně  odborně  zabaleno a zaopatř eno v souladu s požadavky na dopravu
uvedenými v objednávce. Pokud v objednávce žádné požadavky na zabalení nebo úpravu zboží pro
dopravu uvedeny nejsou, je dodavatel povinen zabalit zboží v obchodě  obvyklým způ sobem nebo pokud
to není možné stanovit, zabalit zboží způ sobem, nutným pro jeho zachování a ochranu př i dopravě .

5.5. Za škody vzniklé firmě  EGSTON nesprávným zabalením zboží ruč í dodavatel, výjimku tvoř í pouze
př ípady, kdy byly obaly dodané př edem firmou EGSTON.

§  6.     PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Pro dodávku jsou platné ceny uvedené v objednávce. Platba se provádí – pokud nebylo dojednáno ně co
jiného - bě hem 30 dnů  po bezchybné a úplné dodávce s tř íprocentní slevou nebo bě hem 90 dnů  netto.

Dodavatel je př ipraven vyř ídit vyúč tování prostř ednictvím mě síč ní sbě rné faktury.

Ceny za výrobky opakovaně  dodávané se stanovují minimálně  jedenkrát roč ně , a to zpravidla ve 3.
př ípadně  4. č tvrtletí bě žného roku pro následující kalendář ní rok.

6.2. Za úč elem zajiště ní konkurenceschopnosti firmy EGSTON zaruč uje dodavatel udržovat pro výrobky,
jejichž ceny nebyly projednávány, dohodnuté stálé ceny po dobu nejméně  24 mě síců . Je nutné se snažit o
snížení cen. Společ ným cílem je snižování nákladů .

§ 7.      FAKTURY A DODACÍ LISTY

7.1. Faktura za dodané zboží a dodací list DODAVATELE musí obsahovat č íslo a datum objednávky a př esné
údaje o dodávaném zboží (popis, označ ení množství a druhu) a musí odpovídat veškerým zákonným,
zejména aktuálním celním př edpisů m. Č íslo objednávky firmy EGSTON musí být uvedeno u každé
položky faktury a dodacího listu DODAVATELE.

7.2. Faktura musí být firmě  EGSTON dodána ve dvou vyhotoveních.
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7.3. Faktura, která nebude odpovídat byť  jen jedné z tě chto podmínek, bude firmou EGSTON bez zaplacení
vrácena DODAVATELI, aniž z tohoto vrácení vyplyne pro dodavatele právo uplatnit jakoukoli sankci.

§ 8.      DOBA PLN Ě NÍ, PRODLENÍ

8.1. Dodací lhů ty a dodací termíny sjednané mezi firmou EGSTON a DODAVATELEM jsou podle § 3 závazné
a pevné. Zboží bude považováno za vč as dodané jen tehdy, bude-li nejpozdě ji poslední den dodací lhů ty
př ípadně  dodacího termínu dodáno resp. doruč eno do dohodnutého dodacího místa. Jinak se dodavatel
dostal do prodlení.

8.2. V př ípadě  prodlení DODAVATELE, bez ohledu na dů vody, je firma EGSTON oprávně na k následujícím
kroků m:

- požadovat od DODAVATELE dodateč nou dodávku se stanovením př imě ř ené náhradní dodací lhů ty, nebo
- úplně  č i č ásteč ně  stornovat konkrétní dodávku bez stanovení jakékoliv náhradní lhů ty a př ípadně  k

provedení náhradního opatř ení na náklady DODAVATELE.

Př i opakovaném prodlení dodateč né dodávky př ípadně  zlepšení je firma EGSTON oprávně na ke zrušení
celé nebo č ásti objednávky s okamžitou platností.

Právo na uplatně ní eventuálně  vzniklé škody tímto zů stává nedotč eno. Př ijetí opoždě né dodávky nebo
opoždě ného plně ní neznamená zř eknutí se nároku na náhradu škody.

8.3. Dodavatel je př i prodlení kromě  toho povinen zaplatit firmě  EGSTON smluvní pokutu nezávislou na
zavině ní, a to ve výši 2 % z aktuální celkové hodnoty objednávky za každý započ atý týden prodlení, až do
doby skuteč ně  provedené dodávky př ípadně  do doby firmou EGSTON ohlášeného odstoupení od
objednávky. V př ípadě  odstoupení od objednávky musí dodavatel zaplatit smluvní pokutu nezávislou na
zavině ní, a to ve výši 10 % z celkové hodnoty objednávky.

§ 9.      POJIŠT Ě NÍ

Dodavatel se zavazuje uzavř ít na všechny své dodávky a plně ní zákonné pojiště ní zodpově dnosti za
výrobky s krycí č ástkou odpovídající riziků m dané oblasti za vě cné a osobní škody, vč etně  zpě tného krytí
nákladů  a toto pojiště ní udržovat po celou dobu dodávky č i plně ní. Uzavř ení pojiště ní doloží dodavatel př i
uzavř ení smlouvy př edložením písemného potvrzení pojišť ovatele. Dodavatel se zavazuje veškeré změ ny
pojistných vztahů , zejména ukonč ení pojiště ní, neprodleně  nahlásit OBJEDNATELI.

Nároky firmy EGSTON vů č i DODAVATELI zů stanou po dů vodu a výši nezávislé na shora uvedeném
pojiště ní a v ně m uzavř ených pojistných č ástkách. Navíc musí dodavatel zboží, které má být dodáno, až
do vlastní dodávky pojistit na vlastní náklady, a to proti bě žným riziků m, jako jsou např . požár, odcizení,
doprava a poškození.

§ 10.    PLATBA A ZÁKAZ POSTOUPENÍ

10.1. Lhů ta pro zaplacení kupní ceny firmou EGSTON zač íná obdržením ř ádné faktury podle § 7 tě chto
podmínek firmou EGSTON nebo př evzetím zboží firmou EGSTON, pokud k ní dojde pozdě ji.

10.2. Zaplacením kupní ceny firmou EGSTON nedochází ani k uznání ř ádného a bezchybného provedení
dodávky, ani k zř eknutí se práva na př ípadnou náhradu škody, př ípadně  práva na jiné, firmě  EGSTON v
př ípadě  vadné dodávky vzniklé nároky.

10.3. Postoupení pohledávek z dodávek zboží je pro firmu EGSTON úč inné jen po př edcházejícím písemném
souhlasu.

§ 11.    ZACHOVÁNÍ TAJEMSTVÍ

11.1. Dodavatel a firma EGSTON se zavazují, nakládat se všemi neveř ejnými, zejména obchodními a
technickými informacemi, podklady, zkušenostmi a znalostmi druhé strany, které na základě  obchodních
vztahů  obdrželi nebo se kterými se seznámili,  jako s dů vě rnými, používat je jen pro úč ely provádě ní
jednotlivých objednávek a po ukonč ení této smlouvy je neodkladně  a bez vyžádání vrátit. Dodavatel je
povinen tyto podmínky se svým poddodavateli písemně  dohodnout. Tato dohoda platí po celou dobu
platnosti smlouvy.

§ 12.    PRÁVA T Ř ETÍCH OSOB
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Zboží dodané firmě  EGSTON nesmí být zatížené žádnými pojistnými právy, př ípadně  jinými právy tř etích
osob jakéhokoliv druhu. V př ípadě  porušení povinnosti DODAVATELE proti př edchozí vě tě  je firma
EGSTON oprávně na, považovat celou dodávku za vadnou a požadovat okamžitou dodávku bezvadného
zboží. Uplatně ním práv podle druhé vě ty tohoto § 12 zů stávají nároky firmy EGSTON na náhradu škody a
jiné nároky podle právních př edpisů  a / nebo tě chto podmínek zejména podle § 14 nedotč eny.

§ 13.    P Ř EVZETÍ

S DODAVATELEM je dohodnuta vlastní kontrola. Firma EGSTON není zavázána k žádné vstupní
kontrole. Podle § 377 obchodního zákoníku jí nepř ísluší žádná kontrolní ani vytýkací povinnost. Potvrzení
o př evzetí zboží na ně jaké písemnosti DODAVATELE neplatí v žádném př ípadě  jako potvrzení o kvalitě ,
bezchybnosti a úplnosti zboží.

§ 14.    RU Č ENÍ ZA VADY

14.1. Dodavatel zaruč uje a poskytuje záruku na dobu 36 mě síců  na to, že jeho výrobky jsou k okamžiku
dodávky provedeny podle specifikace a odborně , jakož i za to, že odpovídají aktuálnímu stavu techniky a
všem stávajícím technickým a právním normám, že použitím tohoto výrobku firmou EGSTON nebudou
porušena jakákoliv práva tř etích osob a že si výrobek tyto vlastnosti na dobu 36 mě síců  i udrží.

14.2. Př i plánovaných změ nách surovin, výrobních postupů , subdodavatelských dílů , výkresů  a jiných podkladů
ve vě cí dodávaných výrobků  ze strany DODAVATELE je tento povinen o tom firmu EGSTON informovat.
Změ ny v prů bě hu potvrzených objednávek smí být provádě ny výluč ně  s písemným svolením firmy
EGSTON.

14.3. Je-li to a firmou EGSTON dojednáno, musí být k dodávce př iloženo jak Prohlášení o shodě  (Certificate of
Conformance COC) k technickým normám a k bezpeč nostním př edpisů m, které musí být respektovány,
tak i Prohlášení o shodě  k výrobním postupů m (Workmanship Standards). Každé prohlášení musí
obsahovat př esné č íslo objednávky.

14.4. Dodavatel bude firmu EGSTON neodkladně  informovat o vzniklých problémech, které by mohly ovlivnit
spolehlivost, zpracovatelnost př ípadně  použitelnost smluvních výrobků . Náhradu škod nebo náklady na
jejich odstraně ní, které by firmě  EGSTON vznikly v dů sledku nedodržení této informač ní povinnosti, nese
dodavatel.

14.5. Projeví-li se nejméně  u 3 % dodaných stavebních dílů  vady (tzv. sériové vady), dodá dodavatel všechny
díly dotč ené série znovu a nahradí firmě  EGSTON všechny v dů sledku vadné dodávky vzniklé náklady.

14.6. Firma EGSTON je oprávně na, veškeré vady dodávky, ihned po jejich zjiště ní, neprodleně  DODAVATELI
písemně  oznámit.

14.7. Př i neúplné dodávce nebo př i dodávce vadného zboží je firma EGSTON oprávně na k následujícím kroků m
podle vlastní volby:

- k vyžádání nápravy dodávky př ípadně  nové dodávky od DODAVATELE se stanovením př imě ř ené
nové dodací lhů ty, nebo

- k úplnému nebo č ásteč nému odstoupení od smlouvy bez stanovení náhradní dodací lhů ty, jakož i ke
vrácení dodávky na nebezpeč í a náklady DODAVATELE a př ípadně  k provedení odstraně ní závad -
buď  samotnou firmou EGSTON nebo prostř ednictvím tř etí osoby - na náklady DODAVATELE.

V př ípadě , že by stejné zboží bylo dodáno vadné, je firma EGSTON oprávně na k okamžité výpově di resp.
odstoupení od neúplného př ípadně  vadného zboží.

Nárok vzniklý na základě  neúplné dodávky nebo dodávky vadného zboží, zahrnuje jakékoliv následně
vzniklé náhrady, zejména náklady na prově ř ení, na dopravu, cestovné, práci a materiál.

14.8. Ruč ení DODAVATELE za vady zboží, které budou odstraně ny firmou EGSTON př ípadně  prostř ednictvím
tř etí osoby, zů stává zachováno. Vznese-li ně jaká tř etí osoba nároky vů č i firmě  EGSTON v dů sledku vad
zboží, které jí dodal DODAVATEL, zavazuje se dodavatel k tomu, že zamezí vzniku jakékoliv újmy firmě
EGSTON, ať  je to ve formě  ušlého zisku, následné náhrady vzniklých škod jakéhokoliv druhu č i ně jakých
jiných postihů . Pro př ípad, že firmě  EGSTON ně jaká taková újma vznikne, zavazuje se k její náhradě . Ke
splně ní své povinnosti podle př edcházející vě ty je dodavatel zejména povinen, firmě  EGSTON vč as př edat
veškeré potř ebné informace, podklady, a další př edmě ty, které by firmu EGSTON př i jednáních a
př ípadných sporných př ípadech s dotyč nými tř etími osobami úč inně  podpoř ily a dále je povinen nahradit
firmě  EGSTON veškeré náklady, vzniklé uplatně ním uvedených nároků  tř etích osob.

§ 15.    RU Č ENÍ
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15.1. Škody způ sobené firmou EGSTON, vzniklé vadným plně ním DODAVATELE nebo zavině ným porušením
jeho smluvních povinností, musí dodavatel v souladu s pravidly zákonných ustanovení nahradit.

15.2. Dodavatel nese také veškeré náklady na právní obhajobu firmy EGSTON vč etně  všech soudních i
mimosoudních nákladů . Totéž platí i pro opatř ení obhajoby ve vě ci správních a trestně -právních opatř ení
obhajoby, když a pokud firma EGSTON nepř ijme žádnou vlastní odpově dnost.

Dodavatel se zavazuje firmě  EGSTON nahradit veškeré škody a jiné majetkové újmy, které jí vznikly v
souvislosti s uplatně ním nároků  tř etích osob nebo jinak v př ímé i nepř ímé souvislosti s př edpisy týkajícími
se vad výrobků , souvisejících se zbožím dodaným firmě  EGSTON od DODAVATELE. Dodavatel musí
zejména ruč it za škody podle aktuálních př edpisů  práva EU. Tato povinnost se vztahuje na škody vzniklé
úmrtím, ublížením na tě le, př ípadně  poškozením nebo znič ením jiné vě ci než vadného výrobku, jakož i na
škody, vzniklé př ípadným stažením vadných výrobků  z obě hu. Nahrazen musí být rovně ž ušlý zisk a každý
- také smluvní - nárok tř etích osob vů č i firmě  EGSTON, který byl DODAVATELEM způ soben i nepř ímo.

15.4. Dodavatel prohlašuje, že jsou mu známy a že bude dodržovat všechny relevantní, zejména evropské a
národní př edpisy týkající se bezpeč nosti výrobků . To se týká i skuteč nosti, že výrobky budou odpovídat
všem bezpeč nostním požadavků m pro jejich uvedení do obě hu. Veškeré škody vzniklé nedodržením
tě chto př edpisů  k bezpeč nosti výrobků  musí dodavatel nahradit.

15.5. Dozví-li se dodavatel dodateč ně  o okolnostech, které by mohly v souvislosti se zbožím dodaným firmě
EGSTON vést ke vzniku nároků  tř etích osob z titulu ruč ení za výrobky je povinen, o tě chto skuteč nostech
firmu EGSTON neprodleně  informovat. Splně ním povinnosti podle př edcházejícího ř ádku zů stávají
povinnosti DODAVATELE podle ostatních ustanovení tohoto § 15 nedotč eny.

15.6. Povinnosti DODAVATELE podle bodu 15.5. se vztahují také na př ípady, kdy tř etí osoba uplatní ně jaký
nárok z titulu ruč ení za výrobky. Dodavatel je zejména př i sporných př ípadech vedených z tohoto titulu
povinen, poskytnout firmě  EGSTON vč as veškeré dů kazní prostř edky a firmu EGSTON také úč inně
podpoř it, jakož i nahradit firmě  EGSTON náklady spojené svedením takovýchto správních ř ízení.

15.7. Za opatř ení př ijatá firmou EGSTON nebo zákazníky firmy EGSTON k ochraně  př ed škodou (např . odvolacíř ízení) ruč í dodavatel, je-li k tomu právně  povinen.

§ 16.    VÝROBNÍ PODKLADY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

16.1. Výkresy, vzorky, modely, formy a další pomů cky, které firma EGSTON př edala DODAVATELI za úč elem
splně ní její objednávky, zů stávají majetkem firmy EGSTON, kterým mů že ona volně  disponovat.
Dodavatel je povinen, udržovat tyto záležitosti v tajnosti a používat je pouze v souvislosti a s úč elem jejich
př edání podle př edchozího ř ádku a používat je tak a tak s nimi disponovat, že firmu EGSTON nepř ivede
do nebezpeč í, že by tř etí osoby mohly uplatnit ně jaké nároky z patentů , užitných vzorů , topografických
údajů , ochranných známek, autorských práv nebo jiného duševního vlastnictví nebo z nekalé konkurence.

16.2. Dodavatel ruč í firmě  EGSTON za to, že v dů sledku dodání zboží podle tě chto podmínek a použitím tohoto
zboží firmou EGSTON nebo jejími odbě rateli nedojde k porušení žádných práv z patentů , užitných vzorů ,
topografických údajů , ochranných známek, autorských práv nebo jiného duševního vlastnictví tř etích osob
nebo k porušení př edpisů  o nekalé konkurenci.

§ 17.    ROZHODNÉ PRÁVO A P Ř ÍSLUŠNOST SOUDU

17.1. Pro všechny právní vztahy, vyplývající z našich podmínek platí rakouské hmotné právo. K př ípadně
uvádě ným právním ustanovením, která tě mto podmínkám př ípadně  smlouvě , jejíž jsou nedílnou souč ástí
odporují, nebudou aplikována.

17.2. Veškeré právní spory mezi firmou EGSTON a DODAVATELEM, př ípadně  mezi jejich právními
následovníky, které vyplývají z tě chto smluvních vztahů  a které jsou alespoň  zč ásti upravovány tě mito
podmínkami nebo s nimi souvisí, vč etně  otázek vzniku, platnosti, výkladu nebo zrušení aktuální smlouvy,
budou rozhodnuty ř ádnými rakouskými soudy. Dodavatel a firma EGSTON se dohodly o výluč né
př íslušnosti soudu, př íslušného ve Vídni. Podle volby firmy EGSTON je možné podat žalobu proti
dodavateli také u místně  př íslušného soudu pro sídlo firmy EGSTON nebo pro sídlo DODAVATELE.

§ 18.    VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

18.1. V př ípadě  platební neschopnosti DODAVATELE nebo př i zahájení soudního nebo mimosoudního ř ízení v
dů sledku platební neschopnosti, a to vnitrozemského č i zahranič ního nad nikoliv bezvýznamnou č ástí
majetku DODAVATELE, je firma EGSTON oprávně ná, od nesplně né č ásti smlouvy odstoupit.

18.2. Dodavatel potvrzuje svým podpisem výslovně , že si tyto podmínky pozorně  př eč etl, že s jejich celým
obsahem souhlasí a že chápe platnost a závaznost tě chto podmínek pro všechny objednávky firmy
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EGSTON a pro všechny smlouvy mezi ním a firmou EGSTON, které na základě  takovýchto objednávek
budou resp. byly uzavř eny. Tyto podmínky platí také v př ípadě  poznámek DODAVATELE v jeho dodacích
podmínkách, které by mě ly jiné zně ní nebo protichů dný význam.

18.3. Stanou-li se jednotlivá ustanovení tě chto podmínek zcela nebo zč ásti neplatnými nebo vznikne-li v tě chto
podmínkách právní mezera, netýká se to platnosti a úč innosti ostatních ustanovení. Namísto neplatného
ustanovení bude platit ustanovení př ípustné zákonem, které bude co nejvíce odpovídat smyslu a úč elu
neplatného ustanovení. Pro př ípad vzniku právní mezery se smluvní strany shodnou na platném
ustanovení, které by odpovídalo smyslu a  úč elu tě chto podmínek a které by bylo dohodnuto, kdyby s
touto eventualitou bylo př edem poč ítáno.

____________________________________________
     Místo, Datum a podpis DODAVATELE


