VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE
Tyto všeobecné podmínky („podmínky“) nabývají účinnosti 1. květen 2021 a vztahují se bez
výjimky na veškerý prodej zboží, poskytování softwarových licencí a nabídky služeb
(„nabízené zboží“) člena skupiny Resideo Technologies, Inc., prodávajícího kupujícímu
(„společnost Resideo“).
1. ROZSAH Tyto podmínky nahrazují veškeré podmínky uvedené v objednávce kupujícího,
specifikacích nebo jiném dokumentu vydaném kupujícím. Společnost Resideo nesouhlasí s
žádnými dalšími, odlišnými nebo rozpornými podmínkami uvedenými v dokumentu
vydaném kupujícím a nepoužijí se na žádný prodej uskutečněný podle těchto podmínek. Pro
společnost Resideo není závazné žádné zastoupení, záruka, způsob obchodování nebo
obchodní zvyklosti, které nejsou výslovně uvedeny v těchto podmínkách.
2. PLATEBNÍ PODMÍNKY Všechny platby jsou splatné tak, jak je uvedeno na faktuře
vystavené na základě objednávky nabízeného zboží podle těchto podmínek („objednávka“),
a pokud není uvedena lhůta splatnosti, splatnost je 30 dní ode dne vystavení faktury. Všechny
platby jsou splatné v měně uvedené na faktuře a musí být uhrazeny na adresu uvedenou na
faktuře. U všech zásilek, dodávek a prováděných prací, na které se vztahují tyto podmínky,
musí vždy společnost Resideo schválit platbu a společnost Resideo může kdykoli odmítnout
realizaci zásilky, dodávky či provedení prací, kromě případů, kdy obdrží platbu všech
splatných částek, včetně úroků z prodlení, nebo na základě smluvních podmínek či
bezpečnostních opatření požadovaných společností Resideo. Společnost Resideo může
kdykoli upravit platební podmínky uvedené v těchto podmínkách. Dále může společnost
Resideo podle svého uvážení: (a) převzít nabízené zboží, které nebylo zaplaceno, zpět; (b) za
každý celý měsíc nebo za část měsíce uložit úrok z prodlení za neuhrazené částky ve výši 2 %
za měsíc nebo maximální zákonem povolené sazby; (c) požadovat náhradu veškerých
nákladů za vymáhání, zejména přiměřené náklady za právní zastoupení; a (d) kombinovat
výše uvedená práva a zákonné prostředky tak, jak povolují platné právní předpisy. Tyto
prostředky jsounad rámec k prostředkům vyplývajícím ze zákona nebo na základě zásad
obchodního styku. Kupující nesmí započíst nebo ponížit fakturované částky nebo jejich části
oproti sumám, které má uhradit společnost Resideo nebo by jí mohly vzniknout. Tento
článek zůstává v platnosti i po splnění nebo zrušení objednávky. V rozsahu povoleném
právními předpisy se spory týkající se faktur považují za zřeknuté 15 dnů po datu vystavení
faktury. Společnost Resideo si vyhrazuje právo opravit nesprávné faktury.
3. CENY, MINIMÁLNÍ OBJEDNÁVKA, ZMĚNY A ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY Pokud není písemně
dohodnuto jinak, budou ceny za nabízené zboží, na které se vztahují tyto podmínky, v době
odeslání odpovídat standardním cenám společnosti Resideo. Společnost Resideo může
změnit ceny veškerého zboží na základě vlastního uvážení s tím, že kupujícího písemně
informuje třicet (30) dnů předem. Nedohodne-li se společnost Resideo písemně jinak, za
objednávky ve výši nižší než 500 USD (nebo ekvivalent měny faktury) bude účtován servisní
poplatek ve výši 50 USD (nebo ekvivalent měny faktury). Pokud není výslovně uvedeno jinak,
ceny nezahrnují návrh, instalaci, spuštění, uvedení do provozu ani údržbu. V případě, že se
množství stanovené v objednávce, na kterou se vztahují tyto podmínky, sníží, upraví se cena
tak, aby odpovídala standardní ceně společnosti Resideo za skutečně dodané množství. Tato
cenová revize se bude vztahovat na veškeré dodané zboží, i když již bylo v době snížení
fakturováno. V případě, že se strany nedohodnou na změnách anebo zrušení objednávky,
nemá kupující právo zrušit ani změnit objednávky. Ceny pro sjednané období se znova
projednají, pokud společnost Resideo zvýší náklady na nákup, dopravu nebo výrobu o více
než 5 %. Ceny nezahrnují náklady na recyklaci zboží, na které se vztahuje směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních
elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
4. DANĚ Za daně, ekologické poplatky, cla a poplatky související s objednávkou odpovídá
kupující a společnost Resideo může kupujícímu, který nepředloží aktuální doklad o
osvobození, tyto poplatky fakturovat zvlášť.
5. DOPRAVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY Všechny zásilky, na které se vztahují tyto podmínky,
podléhají CPT (Incoterms 2010) adresa uvedená kupujícím, do závodu společnosti Resideo,
pokud společnost Resideo písemně nestanoví jinak. Riziko ztráty nebo poškození nabízeného
zboží přechází na kupujícího při předání dopravci. Společnost Resideo může objednávku
dodat v jedné nebo více zásilkách. Pokud kupující zpozdí odeslání, bude nabízené zboží
skladováno na náklady a riziko kupujícího a kupující nese odpovědnost za všechna zpoždění
nebo zvýšené náklady vzniklé společnosti Resideo, které jsou způsobeny nebo souvisí s
jednáním nebo opomenutím kupujícího. Všechna data dodání jsou pouze orientační, není-li
společností Resideo písemně dohodnuto jinak. Dále společnost Resideo nenese žádnou
odpovědnost za pozdní doručení způsobené dopravcem nebo za to, že kupující včas
neposkytl potřebné informace. Při dodání je kupující povinen zkontrolovat veškeré zboží a
písemně nahlásit společnosti Resideo zjevné vady, poškození při přepravě, nesprávné a
chybějící položky nejpozději do tří (3) dnů po dodání, jinak bude veškeré zboží považováno za
dodané a přijaté. Skryté vady musí být nahlášeny bez zbytečného odkladu. nejpozději však do
pěti (5) dnů po jejich zjištění. Společnost Resideo si vyhrazuje právo účtovat dodatečné
poplatky za zvláštní odeslání, balení, označení, manipulaci nebo pojištění požadované
kupujícím. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úhradou ceny za zboží v plné výši.

6. SPECIFIKACE, ZMĚNY Společnost Resideo může kdykoli a z jakéhokoli důvodu bez
předchozího upozornění kupujícího upravit design, materiály, specifikace nebo výkon
nabízeného zboží, na které se vztahují tyto podmínky, za předpokladu, že změny podstatně
nezmění vhodnost, formu ani funkci nabízeného zboží.
7. VYŠŠÍ MOC Společnost Resideo nenese odpovědnost za nedodání nebo zpoždění dodání
nabízeného zboží kvůli okolnostem, které nemůže ovlivnit. V případě takového zpoždění se
datum dodání nebo plnění prodlouží o dobu rovnající se době zmařené v důsledku takového
zpoždění. Pokud je výroba společnosti Resideo omezena z některého z výše uvedených
důvodů, může společnost Resideo výrobky rozdělit mezi různé kupující. Takové rozdělení se
provádí komerčně spravedlivým a přiměřeným způsobem. Pokud událost vyšší moci trvá
déle než 90 dnů, může kterákoli ze stran vypovědět objednávku kupujícího písemným
oznámením druhé straně a kupující zaplatí společnosti Resideo za dodané nabízené zboží a
provedené práce před vypovězením a všechny přiměřené náklady, které společnosti Resideo
vzniknou v důsledku vypovězení.
8. PORUŠENÍ Dále uvedené skutečnosti představují závažné porušení povinností kupujícího:
(a) nezaplacení za nabízené zboží v době splatnosti; (b) nepřijetí vyhovujícího nabízeného
zboží dodaného podle těchto podmínek; (c) podání návrhu na prohlášení úpadku kupujícího,
zahájení insolvenčního řízení nebo řízení řešení úpadku (včetně reorganizace) kupujícího,
jmenování nuceného správce nebo insolvenčního správce kupujícího nebo postoupení ve
prospěch věřitelů kupujícího; (d) jiné porušení některého z ustanovení těchto podmínek ze
strany kupujícího. V případě takového porušení může společnost Resideo na základě
písemného oznámení kupujícímu vypovědět objednávku(y) nebo její (jejich) část bez jakékoli
odpovědnosti za způsobenou škodu. Kupující uhradí veškeré náklady, včetně přiměřených
nákladů za právní zastoupení, které vznikly společnosti Resideo při podání žaloby za účelem
vymáhání dlužných částek nebo při jiném způsobu vymáhání svých práv podle těchto
podmínek.
9. ZÁRUKA V rozsahu povoleném zákonem dále uvedené nahrazuje všechny ostatní záruky a
podmínky, výslovné nebo předpokládané, včetně záruk uspokojivé kvality a vhodnosti zboží
k danému účelu. (a) Společnost Resideo zaručuje, že nabízené zboží její výroby je prosto
vadných materiálů a vadného zpracování a splňuje příslušné specifikace a/nebo výkresy.
Nedohodne-li se společnost Resideo písemně jinak, počínaje dnem výroby nabízeného zboží
bude záruka společnosti Resideo trvat po dobu 24 měsíců. (b) Pokud není písemně
dohodnuto jinak, vystaví společnost Resideo podle článku 25 dobropis na nabízené zboží
vrácené společnosti Resideo způsobem nákladů na dopravu placených předem, které
společnost Resideo označí za vadné. (c) Nabízené zboží podléhající běžnému opotřebení při
běžném užívání se kvůli takovému běžnému opotřebení nebude považovat za vadné. Záruka
se nevztahuje na případy, kdy je podle názoru společnosti Resideo vada nebo poškození
způsobené instalací nebo v souvislosti s instalací, kombinací s jinými částmi a/nebo výrobky,
úpravou nebo opravou nabízeného zboží neprovedenou společností Resideo, a rovněž
pokud kupující nevyužije verzi softwaru, která je nejnovější verzí softwaru zpřístupněnou
společností Resideo, nebo nepoužije-li požadované nebo doporučené aktualizace nebo
opravy na jakýkoli jiný software nebo zařízení v síťovém prostředí nabízeného zboží nebo
vyplývající z jednání, opomenutí, zneužití nebo nedbalosti kupujícího. (d) Experimentální
nabízené zboží (které může být označeno písmenem „X“ nebo „E“ – první písmeno
v identifikačním čísle dílu) nebo nevydaný či beta software jsou prototypy, předvýrobní
položky, u kterých ještě nebyly dokončeny všechny fáze testování; takové zboží se prodává
„JAK STOJÍ A LEŽÍ“ BEZ ZÁRUKY. (e) Kupující je povinen ověřit si, aby nabízené zboží bylo
vhodné pro aplikaci, ve které má být použito. (f) Pokud společnost Resideo poskytuje
kupujícímu služby, mimo jiné školení nebo pomoc s konfigurací a instalací nabízeného zboží,
bude společnost Resideo poskytovat takové služby v souladu s běžnými průmyslovými
zvyklostmi za ceny, které může společnost Resideo dle potřeby stanovit v ceníku. Společnost
Resideo nenese vůči kupujícímu žádnou odpovědnost vyplývající z poskytování těchto služeb,
pokud jsou poskytovány zdarma. (g) Společnost Resideo neprohlašuje ani nezaručuje, že
nabízené zboží nemůže být prolomeno či obcházeno, nebo že nabízené zboží bude
předcházet újmě na zdraví nebo na majetku, zcizení, loupežím, požáru apod., anebo že
nabízené zboží bude vždy uvádět odpovídající varování nebo ochranu. Kupující bere na
vědomí, že řádně nainstalované a udržované poplašné zařízení může pouze snížit riziko
zcizení, vloupání, požáru nebo jiných událostí, které mohou nastat bez poplašného zařízení,
ale nejedná se o pojištění ani záruku, že v důsledku toho nenastanou, nebo že nedojde
k újmě na zdraví nebo majetku. (h) Software, pokud je uvedeno v objednávce a/nebo cenové
nabídce a/nebo je používán ve zboží, na které společnost Resideo poskytuje záruku, bude
dodán na médiu, které je bez vad materiálu nebo zpracování při běžném užívání, po dobu, po
kterou je hardware a/nebo systém v záruce. Během této doby společnost Resideo bezplatně
vymění jakékoli médium, které shledá vadným. Pokud jde o kvalitu nebo výkon jakéhokoli
softwaru nebo dat, jsou dodávány „jak stojí a leží“, tedy bez záruky. (i) Tyto záruky platí pouze
pro kupujícího a nejsou postupitelné ani převoditelné. Jakákoli odpovědnost společnosti
Resideo podle tohoto článku 9 se řídí ustanovením článku 11 „Omezení odpovědnosti“
těchto podmínek.

10. PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A ODŠKODNĚNÍ
Společnost Resideo poskytuje produkt, který nese ochranné známky a/nebo obchodní
názvy. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Resideo nebo vlastníka ochranné
známky, pokud je společnost Resideo používá na základě licence, se neuděluje žádná licence
k užívání těchto ochranných známek a/nebo obchodních jmen. Kupujícím nesmí žádným
způsobem použít jména, obchodní název ani ochrannou známku společnosti Resideo,
včetně názvu „Resideo“. Na základě upozornění ze strany společnosti Resideo
kupujícímokamžitě přestane užívat jakékoli jméno, obchodní firmu nebo ochrannou známku
společnosti Resideo. Společnost Resideo si vyhrazuje vlastnictví veškerých nástrojů, návrhů,
výkresů a specifikací souvisejících s nabízeným zbožím a přizpůsobeními nabízeného zboží a
společnost Resideo není omezena v užívání nebo prodávání takového nabízeného zboží
nebo jakéhokoli jeho přizpůsobení. Společnost Resideo bude hájit zájmy kupujícího v
soudním sporu vedeném proti němu založeném na skutečném nebo domnělém porušení
patentu, autorských práv platného český patentu či autorských práv v rozsahu dle
nabízeného zboží doručeného společností Resideo a odškodní kupujícího za konečný
rozsudek vyplývající z žaloby proti kupujícímu, pokud kupující písemně informuje společnost
Resideo v době, kdy je obeznámen s nárokem třetí strany a souhlasí s tím, že poskytne
výhradní zastupování, informace a pomoc při obhajobě a vyřízení nároku. Společnost
Resideo nenese odpovědnost za žádné dosažené kompromisy nebo urovnání bez
předchozího písemného souhlasu. Společnost Resideo nebude povinna ani neponese
odpovědnost, pokud jde o: (a) nabízené zboží poskytované podle návrhů, výkresů nebo
výrobních specifikací kupujícího; b) nabízené zboží, které se nepoužívá k obvyklému účelu; (c)
nároky z porušení vyplývající z kombinace nabízeného zboží poskytnutého podle těchto
podmínek s předmětem, který neposkytne společnost Resideo; (d) užití jiné než nejnovější
verze softwarového produktu vydaného společností Resideo; nebo (e) jakékoli změny
nabízeného zboží jiné než ze strany společnosti Resideo. Dále, protože společnost Resideo
má výlučnou kontrolu nad řešením nároků z porušení podle těchto podmínek, nebude
společnost Resideo v žádném případě odpovědná za poplatky nebo náklady na právní
zastoupení kupujícího. Kupující souhlasí s tím, že odškodní a bude bránit společnost Resideo
ve stejném rozsahu a se stejnými omezeními stanovenými v závazcích společnosti Resideo
vůči kupujícímu, jak je uvedeno v tomto článku 10, při žalobách proti společnosti Resideo na
základě nároku z porušení vyplývajícího z (a), (b), (c), (d) nebo (e) předchozího odstavce.
Pokud je uplatněn nárok nebo pokud se společnost Resideo domnívá, že je nárok
pravděpodobný, může společnost Resideo podle svého uvážení a na své náklady (i) obstarat
kupujícímu právo pokračovat v užívání nabízeného zboží; (ii) nahradit nebo upravit nabízené
zboží tak, aby nedocházelo k porušení; nebo (iii) přijmout vrácené nabízené zboží nebo
ukončit kupujícímu licenci k užívání nabízeného zboží, které zakládá porušení, a poskytnout
kupujícímu náhradou za takové nabízené zboží kredit ve výši zaplacené kupní ceny nebo
licenčního poplatku snížený o přiměřené odpisy za užívání, poškození a zastaralost.
Společnost Resideo může dále přestat dodávat nebo nabízet nabízené zboží, které zakládá
porušení, aniž by porušila tuto smlouvu. Odpovědnost společnosti Resideo podle tohoto
článku 10 podléhá ustanovením článku 11 „Omezení odpovědnosti“ těchto podmínek.
Tento článek 10 uvádí výhradní prostředky stran, veškerou odpovědnost stran a jejich
výlučné prostředky v souvislosti s porušením práv k duševnímu vlastnictví. Veškeré další
záruky výslovně uvedené, vyplývající z obchodních zvyklostí nebo zákonné proti porušení
jakýchkoli práv duševního vlastnictví se tímto vylučují.
11. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI Článek 9 (Záruka) a článek (10) (Právo duševního vlastnictví a
odškodnění) výše uvádí výhradní povinnosti společnosti Resideo a právní nárokykupujícího za
vadu nabízeného zboží prodaného nebo licencovaného podle těchto podmínek. (a)
Společnost Resideo v žádném případě nenese odpovědnost za (i) jakékoli nepřímé, náhodné
a následné škody; (ii) žádné škody vzniklé přerušením obchodní činnosti; (iii) ušlý zisk; (iv) ušlé
příjmy; (v) ztrátu užívání majetku nebo kapitálu; (vi) škodu na předpokládaných úsporách;
nebo (vii) ztrátu dat. (b)Společnost Resideo neodpovídá za žádnou ztrátu ani škodu,tam, kde
odpovědnost vzniká na základě vědomosti (ať již skutečné či jiné) o možnosti jakékoliv takové
škody nebo ztráty, (c) Odpovědnost společnosti Resideo za jakoukoli objednávku, za jakoukoli
kybernetickou událost (včetně porušení osobních údajů) apod. podle těchto podmínek nesmí
v žádném případě přesáhnout smluvní cenu konkrétního zboží, které zakládá nárok na
náhradu škody, a kupující se nebude domáhat náhrady škody způsobené porušením
důvěrnosti, která rovněž vyplývá z porušení platných zákonů o ochraně údajů. (d) Společnost
Resideo nenese žádnou odpovědnost za žádnou vadu nebo nefunkčnost zboží v důsledku
toho, že kupující nepoužil softwarovou verzi, která je nejnovější verzí softwaru poskytnutou
společností Resideo, ani že nepoužil požadované nebo doporučené aktualizace nebo opravy
jiného softwaru nebo zařízení v síťovém prostředí zboží. e) Tato vyloučení a omezení
odpovědnosti za škodu platí bez ohledu na to, jak ke ztrátě nebo škodě dojde, a bez ohledu
na teoretickou odpovědnost, ať už smluvní, občanskoprávní nebo založené na odškodnění či
jinak. (f) Žádná ze stran neusiluje o vyloučení nebo omezení své odpovědnost za: (i) smrt
nebo újmu na zdraví vzniklé z hrubé nedbalosti; (ii) podvod; (iii) nebo jakékoli záležitosti, u
kterých není ze zákona povoleno omezovat její odpovědnost. (g) Kupující bere na vědomí, že
společnost Resideo není povinna poskytovat jakoukoli úroveň kybernetické bezpečnosti
nebo ochrany dat vztahující se k provozu zboží, softwaru nebo síťového prostředí, s výjimkou

případů, které jsou výlučně vyžadovány platnými právními předpisy. Společnost Resideo se
může rozhodnout, že bude poskytovat ke zboží služby prostřednictvím internetu, a může tyto
služby kdykoli změnit nebo zrušit. S výjimkou rozsahu výlučně vyžadovaného platnými
právními předpisy nemá společnost Resideo žádnou povinnost poskytovat jakoukoli formu
kybernetické bezpečnosti nebo ochrany dat související s takovými internetovými službami.
12. DŮVĚRNÉ INFORMACE A PRÁVA K UŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ
Důvěrnými informacemi se rozumí jakékoli neveřejné informace stran, jako jsou
patentované technologie, obchodní tajemství, know-how, pracovní postupy, marketingové
údaje a prodejní programy, analýzy a trendy trhu, finanční informace, cenová politika,
seznamy prodejců a zákazníků, nákupní partneři, zprávy prodejních míst a další informace
týkající se obchodní činnosti, produktů, nákupů nebo prodejů stran nebo jejich dodavatelů
nebo zákazníků. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající může použít důvěrné
informace kupujícího k plnění svých závazků podle těchto podmínek, které se vztahují na
současný nebo zamýšlený obchodní vztah, a může tyto informace sdělit osobám, které je
potřebují pro to, aby splnily své povinnosti, pokud jsou tyto osoby vázané písemným
závazkem důvěrnosti, který není méně přísný než závazek uvedený zde. Společnost Resideo
si vyhrazuje právo použít veškeré údaje a informace, které jsou shromažďovány, generovány,
zpracovávány nebo přenášeny prostřednictvím produktů, a všechna data a informace týkající
se produktů poskytované nebo předané společnosti Resideo týkající se provozu nebo výkonu
produktů v anonymizované podobě k obchodnímu účelu, včetně vývoje produktů, softwaru
nebo služeb, marketingové nebo prodejní podpory nebo jiné analýzy. V případě, že
společnost Resideo nevlastní, nemá licenci nebo nemá dostatečná práva k užívání takových
informací nebo dat souvisejících s produktem, uděluje kupující společnosti Resideo a jejím
přidruženým společnostem (nebo zajistí pro společnost Resideo a její přidružené společnosti
udělení) trvalé právo užívat a provádět odvozená díla z takových informací a dat k zákonným
účelům.
13. SOFTWARE Software, pokud je uveden v objednávce nebo nainstalován na zboží
uvedeném v objednávce, se řídí následujícími podmínkami, pokud není mezi stranami
uzavřena samostatná licenční smlouva k softwaru nebo není přiložena k takovému softwaru.
Software je licencován a není prodáván. S výhradou dodržení těchto podmínek ze strany
kupujícího uděluje společnost Resideo osobní, omezenou a nevýhradní licenci k užívání
programovéhp kódu softwaru výhradně pro interní účely kupujícího. Licence je omezena na
takové nabízené zboží a/nebo na ta místa, která jsou uvedena v objednávce kupujícího.
Společnost Resideo si ponechává právní titul a vlastnictví ohledně veškerého softwaru
dodaného podle těchto podmínek, který obsahuje důvěrné a vlastnické informace a jehož
vlastnictví zahrnuje zejména všechna práva k patentům, autorská práva, ochranné známky a
obchodní tajemství. Kupující se nesmí pokusit prodat, převést či udělit podlicence k softwaru,
ani o zpětnou kompilaci, demontáž nebo další distribuci softwaru, a rovněž nesmí kopírovat,
zveřejňovat, distribuovat nebo zobrazovat takový software, ani jej jinak zpřístupňovat
ostatním (s výjimkou případů, kdy ho společnost Resideo písemně zmocní), a ani neumožní
neoprávněné použití softwaru. Je-li software dodán se zbožím uvedeným na první straně
tohoto dokumentu, může kupující převést licenci k softwaru na třetí osobu pouze v případě,
že kupující prodá zboží, na kterém je software nainstalován. Pokud kupující poruší tyto
podmínky, může společnost Resideo tuto licenci ukončit. Před dodáním nabízeného zboží
může být kupující požádán, aby podepsal licenční smlouvu nebo dodatek se společností
Resideo.
14. ODŠKODNĚNÍ Kupující je povinen odškodnit, bránit a zbavit odpovědnosti za škodu
společnost Resideo, vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance a zástupce vůči všem
nárokům, soudním sporům, nákladům, škodám a ztrátám (včetně nákladů za právní
zastoupení) způsobeným nebo vyplývajícím ze (i) skutečného nebo hrozícího porušení těchto
podmínek ze strany kupujícího, (ii) nedbalosti kupujícího při plnění těchto podmínek, (iii)
použití nabízeného zboží a (iv) instalace nebo úpravy nabízeného zboží provedené kupujícím,
které společnost Resideo výslovně písemně nepovolí.
15. KOMBINOVÁNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ Některé ze senzorů a ovládacích prvků
společnosti Resideo jsou speciálně navrženy pro vzájemnou spolupráci. Proto může být v
některých případech neuspokojivé a/nebo nebezpečné kombinovat ovládací prvky a/nebo
senzory různých výrobců ve stejné instalaci. Pokud jsou ovládací prvky společnosti Resideo
používány s produkty jiných výrobců způsobem, který společnost Resideo nedoporučuje,
společnost Resideo se tímto zříká jakékoli záruky uspokojivého provozu a nenese žádnou
odpovědnost za servis takto zkombinovaných instalací.
16. ROZHODNÉ PRÁVO Tyto podmínky se budou řídit právními předpisy platnými v zemi, ve
které má společnost Resideo sídlo, bez ohledu na kolizi norem, a strany podléhají výlučné
příslušnosti soudů dané země. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
(Vídeň, 11. dubna 1980) je tímto výslovně vyloučeno.
17. POSTOUPENÍ Kupující nesmí postoupit svá práva ani povinnosti podle těchto podmínek
bez předchozího písemného souhlasu společnosti Resideo a jakékoli domnělé postoupení
bez předchozího souhlasu je podle uvážení společnosti Resideo neplatné. Bez ohledu na výše
uvedené jsou všechna práva a povinnosti kupujícího závazná pro všechny právní nástupce a
postupníky kupujícího.

18. ZŘEKNUTÍ SE Pokud společnost Resideo nebude vymáhat některé ustanovení těchto
podmínek po dobu jejich trvání, nebude se to vykládat jako zřeknutí se tohoto ustanovení
nebo práva společnosti Resideo prosadit následně každé ustanovení.
19. ZMĚNY Tyto podmínky a všechny objednávky, na které se vztahují, nebudou nahrazeny,
změněny ani doplňovány, pokud k tomu společnost Resideo neudělí písemný souhlas.
20. DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Kupující odpovídá za dodržování všech dovozních a
vývozních právních předpisů. Kupující získá na své vlastní náklady a výdaje veškerá povolení a
licence k dovozu, vývozu a zpětnému vývozu požadovaná pro dodané zboží, převody, služby
a technické údaje a uchová si dokumentaci prokazující soulad s těmito právními předpisy.
Kupující ponese odpovědnost za nedodržení všech platných vývozních požadavků ze strany
přepravce. Strany se budou řídit všemi platnými zákony, předpisy a vyhláškami vládního
orgánu v zemi s příslušnou soudní pravomocí například zákonů USA nebo jiných zemí, které
upravují dovoz nebo vývoz zboží. Zboží a služby dodané společností Resideo podle těchto
podmínek budou vyrobeny a dodány v souladu se všemi platnými právními předpisy v zemi,
ve které má společnost Resideo sídlo. Kupující potvrzuje, že zajistí, aby veškeré zboží bylo
řádně nainstalováno a používáno v souladu s místními právními předpisy v zemi, ve které má
společnost Resideo sídlo. Strany jsou povinny plnit své povinnosti podle platných zákonů o
ochraně údajů. Pokud není písemně dohodnuto jinak, žádná strana nebude zpracovávat
osobní údaje jménem druhé strany jako zpracovatel. Kupující a společnost Resideo jsou
povinni plnit své povinnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19 / EU ze
dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) tak, jak je
provádena v místní jurisdikci, vztahující se ke zboží, v souvislosti s financováním a organizací
nakládání s odpadním elektrickým a elektronickým zařízením.
21. VZTAH MEZI STRANAMI Strany berou na vědomí, že jsou nezávislými dodavateli a že
touto objednávkou nejsou zamýšleny žádné jiné vztahy, včetně partnerství, společného
podniku, pracovně právního vztahu, franšízy, vztahu zaměstnavatel/zaměstnanec nebo
příkazce / obchodní zástupce.
22. ODDĚLITELNOST Pokud by některé ustanovení těchto podmínek bylo prohlášeno za
neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, bude takové ustanovení považováno za vyloučené
a všechna zbývající ustanovení zůstanou v platnosti a závazná pro společnost Resideo a
kupujícího.
23. TRVÁNÍ PO SKONČENÍ Všechna ustanovení těchto podmínek, která by svou povahou
měla zůstat v platnosti po skončení platnosti této objednávky, zůstanou v platnosti i po
skončení platnosti této objednávky.
24. OZNÁMENÍ Všechna oznámení, která musí strany poskytnout ohledně objednávky
a/nebo těchto podmínek, musí být písemná a adresovaná oprávněnému zástupci strany na
adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Povinnost odeslat oznámení podle těchto
podmínek se považuje za splněnou, když je: (a)osobně doručeno; (ii) doručeno jeden
pracovní den po uložení u komerčního dopravce přes noc k doručení další den; nebo (iii)
doručeno dva kalendářní dny po odeslání doporučeně, s doručenkou a zaplaceným
poštovným.
25. VRÁCENÍ Nabízené zboží nelze společnosti Resideo vrátit bez předchozího písemného
souhlasu společnosti Resideo a autorizačního čísla . Aby kupující získal autorizační číslo a
souhlas, musí podat písemnou žádost místnímu zástupci péče o zákazníky společnosti
Resideo.
26. JAZYKOVÁ VERZE V případě rozporů mezi jednotlivými jazykovými verzemi je s ohledem
na účelnost rozhodující česká verze těchto podmínek.
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