Westcon Group European Operations Limited
Obchodní podmínky
1.

Definice a výklad

a.

Následující výrazy používané v těchto Obchodních podmínkách mají tento význam:

i.
„Oprávněný zástupce“ znamená jakoukoli osobu, která zastává pozici a funkci
generálního ředitele, finančního ředitele, viceprezidenta nebo vedoucího organizační složky
v České republice.
ii.
„Kupující“ znamená jakoukoli fyzickou osobu, právnickou osobu, společnost, podnik,
partnerství nebo organizaci, která nakupuje od WGEO Výrobky k použití ve svém podnikání,
v podnikání třetí osoby, nezávislého konečného uživatele nebo jiného zákazníka a nikoli
k použití jako Spotřebitel.
iii.
„Spotřebitel“ znamená jakoukoli fyzickou osobu, právnickou osobu, společnost,
podnik, partnerství nebo organizaci, která jedná jako spotřebitel definovaný § 52 odst. 3
českého občanského zákoníku a/nebo pro účely, které nesouvisejí s jeho živností, podnikáním
nebo povoláním.
iv.
„Podmínky“ znamenají tyto Obchodní podmínky nebo veškeré následné podmínky,
které je nahradí a které budou oznámeny Kupujícímu jako plně platné a účinné k datu
nějaké Smlouvy a které budou současně k dispozici na webových stránkách na těchto URL:
https://www.westconcomstor.com/global/en/legal/Legal/terms-and-conditions.html.
v.
„Smlouva“ znamená jakoukoli smlouvu o koupi a prodeji Výrobků WGEO Kupujícímu
na základě Objednávky, která je předložena WGEO a kterou WGEO akceptuje.
vi.

„Datum smlouvy“ znamená datum, kdy WGEO přijme Objednávku.

vii. „E-Systém“ znamená webové stránky pro objednávání Výrobků, které WGEO provozuje
tč. na těchto URL: https://online.westcongroup.com/
viii. „Vyšší moc“ znamená zejména veškeré události vyšší moci, zásahy státních orgánů, válku,
terorismus, nepokoje, požár, povodně, zemětřesení, výbuchy, stávky, výluky, nedostatek
pracovních sil, obchodní spory, havárie, nehody všeho druhu nebo jakékoli jiné případy, které
jsou mimo přiměřený dosah WGEO (včetně zpoždění jejích Dodavatelů).
ix.
„Zboží“ znamená zboží jakéhokoli Dodavatele a/nebo software nebo jakoukoli jeho
instalaci nebo díly, které WGEO dodá Kupujícímu dle Smlouvy, včetně veškeré související
dodavatelské dokumentace.
x.
„Výrobky“ znamená jakoukoli kombinaci Zboží, Zboží na zvláštní objednávku a
Služeb, které WGEO dodá Kupujícímu na základě Smlouvy.
xi.
„Objednávka“ znamená ústní, písemnou nebo elektronickou objednávku Výrobků
zadanou Kupujícím a zahrnuje veškeré objednávky zadané Kupujícím po internetu na Webové
stránky nebo zaslané elektronickou poštou nebo faxem.
xii. „Služby“ znamenají služby jakéhokoli Dodavatele, dodané WGEO Kupujícímu na základě
Smlouvy.
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xiii. „Zboží na zvláštní objednávku“ znamená veškeré Zboží, které Kupující zvlášť objedná
nebo které je konfigurováno dle specifikací Kupujícího nebo jinak označeno WGEO jako Zboží
na zvláštní objednávku.
xiv. „Dodavatel“ znamená dodavatele, poskytovatele licence, vydavatele, výrobce nebo
jiného nezávislého poskytovatele Výrobků.
xv. „WGEO“ znamená společnost Westcon Group European Operations Limited
registrovanou v Anglii a Walesu pod číslem společnosti 04411285, se sídlem Chandlers House,
Wilkinson Road, Cirencester, Gloucestershire, GL7 1YT, Spojené království Velké Británie a
Severního Irska, nebo případně jakoukoli její pobočku nebo dceřinou společnost ve smyslu § 736
zákona o obchodních společnostech z roku 1985.
b.
V rámci těchto Podmínek (i) se jakýkoli odkaz na právní předpis vykládá jako odkaz na
tento právní předpis ve znění pozdějších předpisů, (ii) výraz „včetně“ vždy znamená „včetně,
ale bez omezení“, (iii) definice se vztahuje stejně na jednotné a množné číslo daného výrazu a
na tento výraz v mužském, ženském a středním rodě a (iv) názvy článků a odstavců těchto
Podmínek jsou použity pouze pro usnadnění orientace v textu a nemají vliv na výklad
jakéhokoli výrazu.
2.

Všeobecné podmínky pro objednávky a prodej

a.
Veškeré Smlouvy mezi WGEO a Kupujícím se řídí Podmínkami. Žádná dodatečná
ustanovení ani podmínky ani žádné změny těchto Podmínek navržené Kupujícím, které jsou
obsaženy nebo na něž se odvolává nějaká Objednávka nebo jiný formulář předložený WGEO,
nebudou považovány za platné, pokud je nebude výslovně akceptovat některý Oprávněný
zástupce WGEO ve vztahu k dané Objednávce. Stejně tak se veškeré Objednávky předložené a
automaticky akceptované prostřednictvím E-Systému, které obsahují ustanovení nebo podmínky
Kupujícího, považují za odmítnutí takových ustanovení nebo podmínek Kupujícího a za nabídku
Kupujícího ke koupi Výrobků dle těchto Podmínek. Kupující tímto potvrzuje, že si je vědom
toho, že zaměstnanci WGEO, kteří přebírají Objednávky, nejsou obvykle oprávněni akceptovat
návrhy změn těchto Podmínek.
b.
WGEO vynaloží přiměřené úsilí na to, aby Kupujícího upozornila na veškeré závažné
změny Podmínek ještě dříve, než tyto změny nabudou platnosti. Kupující však nese
výhradní odpovědnost za to, že se seznámí s nejnovějším souborem Podmínek, které se
vztahují na Smlouvu mezi ním a WGEO.
c.
Má se za to, že Kupující akceptoval tyto Podmínky k dřívějšímu z těchto dat: (i) k datu
podpisu žádosti WGEO o úvěr, (ii) k datu předložení Objednávky WGEO nebo (iii) k datu
převzetí Výrobků od WGEO.
d.
Nehledě na výše uvedené ustanovení Kupující souhlasí s tím, že cenová nabídka předložená
WGEO, její ceník ani jiné informace, které WGEO poskytne, se nepovažují za nabídku WGEO
k prodeji Výrobků za tyto ceny nebo s jinými podmínkami. Pouze Objednávka předložená
Kupujícím zakládá nabídku na uzavření smlouvy dle těchto Podmínek, Objednávka je však
považována za Smlouvu až po dřívějším z těchto dat: (i) kdy WGEO objednávku písemně potvrdí,
(ii) kdy WGEO potvrdí e-mailem Objednávku zadanou prostřednictvím E-Systému nebo (iii) kdy
WGEO zahájí plnění Objednávky.
e.
Nehledě na výše uvedené ustanovení si WGEO a její Dodavatelé vyhrazují právo provést
bez předchozího oznámení Kupujícímu jakékoli změny specifikací Výrobků, které jsou nutné ke
splnění jakýchkoli požadavků zákona nebo jiných právních požadavků nebo které nemají zásadní
vliv na výkonnost příslušných Výrobků.
f.
V případě Služeb souvisejících s poskytováním školení si WGEO vyhrazuje právo
poskytovat Služby na jiných místech než ve svých prostorách a zajistit pracovníky dle svého
výběru. WGEO si dále vyhrazuje právo odmítnout nebo omezit rozsah jakýchkoli Služeb
školení, pokud nějaký delegát nebo náhradní delegát, který se účastní školení za Kupujícího,
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nesplní jakékoli požadavky školení, které byly Kupujícímu sděleny před zahájením daného
školení.
g.
Jakékoli Výrobky, na něž se vztahují směrnice, omezení nebo ustanovení uložená
Dodavatelem, se prodávají a dodávají Kupujícímu dle těchto směrnic, omezení nebo
ustanovení.
3. Zboží na zvláštní objednávku
a.
Bez zřetele na veškerá opačná ustanovení těchto podmínek bere Kupující na vědomí a
souhlasí s tím, že pokud se rozhodne koupit Zboží na zvláštní objednávku, nesmí zrušit,
vypovědět, odstoupit od ní, oddálit plnění nebo jinak změnit Smlouvu o takovém zboží.
Kupující dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že takové Zboží na zvláštní objednávku nesmí
s výjimkou ustanovení článku 12 z žádného důvodu vrátit ani odmítnout převzít. Kupující dále
nemá v žádném případě nárok na dobropis ani refundaci za takové Zboží na zvláštní objednávku.
Kupující odškodní a ochrání WGEO ve vztahu k veškerým zpožděním, nárokům, ztrátám,
nákladům nebo výdajům souvisejícím se Zbožím na zvláštní objednávku.
b.
Kupující nese výhradní odpovědnost za přesnost veškerých Objednávek Zboží na zvláštní
objednávku, včetně specifikace, konfigurace nebo jiných podrobností ohledně takového zboží a za
jeho funkčnost, kompatibilitu a možnost vzájemného fungování s jinými výrobky i za jeho
vhodnost pro určité použití požadované zákazníkem Kupujícího.
c.
WGEO ručí po dobu čtrnácti (14) dnů od dodání za to, že veškeré Zboží na zvláštní
objednávku bude dodáno dle konfigurace uvedené v Objednávce. Výhradní odpovědnost WGEO
a jediný prostředek nápravy, který má Kupující k dispozici za porušení výše uvedené záruky,
je oprava nebo náhrada Zboží na zvláštní objednávku, o níž WGEO rozhodne dle vlastního
uvážení s tím, že WGEO nenese odpovědnost za nepřesnosti v Objednávce.
4. Zrušení nebo změna data Objednávek
Veškeré Objednávky jsou považovány za neodvolatelnou nabídku dle § 43a odst. 4 (b) občanského
zákoníku. Proto Kupující může zrušit nebo změnit termín jakékoli Objednávky pouze na základě
písemného souhlasu s WGEO a s tou podmínkou, že nahradí WGEO v plné výši veškerou ztrátu
(včetně ušlého zisku), náklady (včetně veškerých nákladů na práci a použitý materiál), škodu a výdaje
vzniklé WGEO v důsledku takového zrušení, avšak nejméně 5 % z celkové hodnoty zrušené
Objednávky (přičemž Kupující souhlasí, že toto procento představuje skutečný předběžný odhad
ztráty WGEO), spolu s náklady a výdaji vzniklými WGEO při opětovném získání dodaných
Výrobků nebo Výrobků na cestě.
5.

Ceny

a.
Cena Výrobků WGEO, které se nacházejí k Datu smlouvy na skladě, činí: (i)
nabízenou cenu (která bude formálně písemně předána a bude platit sedm (7) dní po datu
nabídky) nebo (ii) v případě, že nebyla nabídnuta žádná cena nebo že uplynula platnost cenové
nabídky, cenu uvedenou v ceníku WGEO platném k Datu smlouvy.
b.
Cena Výrobků, které nejsou k Datu smlouvy na skladě („Objednané výrobky“), činí: (i)
nabízenou cenu (která bude formálně písemně předána a bude platit sedm (7) dní po datu
nabídky) nebo (ii) cenu uvedenou v ceníku WGEO platném v den plánované dodávky
Objednaných výrobků Kupujícímu.
c.
Bez zřetele na výše uvedená ustanovení si WGEO vyhrazuje právo zvýšit kdykoli před
dodáním cenu Výrobků po Datu smlouvy na základě oznámení Kupujícímu o částku zvýšení nákladů
na tyto Výrobky, k němuž došlo v důsledku nějakého faktoru, který je mimo dosah WGEO, včetně
výkyvů měnových kursů, měnových regulací, značného zvýšení nákladů na práci, materiál nebo
jiných výrobních nákladů, změny dat dodání, množství nebo specifikace Výrobků požadované
Kupujícím nebo jakéhokoli zpoždění způsobeného nějakým pokynem Kupujícího nebo tím, že
Kupující nepředá WGEO náležité informace nebo pokyny. WGEO však zvýší svou cenu pouze
o částku nutnou ke krytí takového zvýšení. Dále platí, že pokud se WGEO nebo její zástupce
dopustí závažné chyby nebo opomenutí při stanovení nabízené ceny, je WGEO po třicet (30) dní
od Data smlouvy oprávněna zvýšit cenu příslušných Výrobků prodávaných Kupujícímu buď tím,
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že (i) bude Kupujícímu fakturovat náležitou ceníkovou cenu platnou k Datu smlouvy nebo tím, že
(ii) dovolí Kupujícímu, aby jí vrátil tyto Výrobky a vystaví Kupujícímu dobropis na částku, kterou
zaplatil za tyto Výrobky.
d.
Není-li v cenové nabídce nebo v platném ceníku WGEO stanoveno jinak a není-li jinak
sjednáno mezi Kupujícím a WGEO, jsou všechny ceny uváděny Ex Works (dle Incoterms 2000).
e.
Ceny a poplatky nezahrnují balné a dodací náklady, pojištění, náklady na konfiguraci,
plněné a jiné služby, ani příslušnou daň z přidané hodnoty (DPH), daň z prodeje, spotřební daň a
hrubou prodejní daň (GST), ani jiné daně (s výjimkou daně z čistého zisku WGEO) a Kupující
odpovídá za dodatečnou úhradu těchto daní WGEO. Kupující zaplatí WGEO veškeré částky beze
srážek daní, za něž nese výhradní odpovědnost. Kupující je povinen uhradit WGEO veškeré daně,
ledaže předloží WGEO platné potvrzení příslušného daňového úřadu o zproštění povinnosti platit
takové daně.
f.
Ceny neobsahují žádné poplatky za používání autorských práv, poplatky za
zacházení s odpady, ekologické a podobné poplatky, které je WGEO ze zákona nebo na
základě právních předpisů a v souladu s nimi oprávněna účtovat nebo inkasovat.
g.
Pokud nějaký Dodavatel poskytne WGEO zvláštní cenu nebo slevu a taková cena je
postoupena Kupujícímu („Převedené slevy“), zavazuje se Kupující dodržovat podmínky
takových Převedených slev („Podmínky převedených slev“) a odškodnit WGEO za nároky
kteréhokoli Dodavatele vůči WGEO vzniklé z toho, že Kupující nedodržel takové Podmínky
převedených slev. Kupující souhlasí s tím, že výplata a příjem prospěchu dle Podmínek
převedených slev závisí na tom, zda dodrží tyto podmínky, a zavazuje se rovněž uhradit veškeré
náklady nebo poplatky, které bude daný Dodavatel účtovat WGEO za účast na Převedených
slevách.
6.

Platba

a.
Jestliže WGEO neposkytne Kupujícímu úvěrový rámec, je platba Kupujícího splatná v den
uvedený na faktuře a před dodáním. Jestliže WGEO poskytne Kupujícímu úvěrový rámec, zaplatí
Kupující kupní cenu bez veškerých srážek nebo započtení do třiceti (30) dnů od data faktury, která
mu bude vystavena v den expedice Výrobků. V případě platby debetní nebo kreditní kartou se
Kupující zavazuje uhradit veškeré poplatky a servisní poplatky vzniklé WGEO při zpracování
takových transakcí, včetně poplatků účtovaných společností, která poskytuje takovou kreditní nebo
debetní kartu.
b.
Veškeré expresní dodávky podléhají dodatečnému poplatku za dopravu bez ohledu na
hodnotu faktury.
c.
Včasná platba v plné výši má základní význam pro tyto Podmínky. WGEO je oprávněna
vymáhat veškeré fakturované částky bez zřetele na to, že nedošlo k dodání a na to, zda na
Kupujícího přešlo nebo nepřešlo vlastnické právo. Jestliže (i) Kupující nezaplatí k datu splatnosti
nějakou částku dle jakékoli Smlouvy; (ii) je na majetek nebo aktiva Kupujícího vyhlášena
exekuce; (iii) Kupující uzavře nebo nabídne uzavření nějakého vypořádání nebo narovnání se
svými věřiteli; (iv) je vydáno usnesení nebo podán návrh na zrušení podniku Kupujícího nebo
jeho likvidaci (z jiného důvodu než za účelem spojení nebo reorganizace); (v) je nad podnikem,
majetkem nebo aktivy Kupujícího nebo kteroukoli jejich části ustanoven insolvenční správce nebo
podobný činitel nebo (vi) Kupující překročí svůj úvěrový limit, bude dosud nezaplacená cena
všech Výrobku dodaných Kupujícímu dle jakékoli Smlouvy okamžitě splatná v plné výši bez
zřetele na jakékoli dříve dohodnuté úvěrové podmínky a bez omezení veškerých jiných práv a
prostředků nápravy, které má WGEO k dispozici a WGEO je oprávněna podniknout kterýkoli
z následujících kroků:
i.
na základě oznámení pozastavit nebo ukončit jakoukoli Smlouvu nebo kteroukoli
její část, aniž by jí vznikl nějaký závazek, zastavit dodávku Výrobků na cestě a dle svého
uvážení a s výhradou článku 8 vstoupit do prostor Kupujícího za účelem odebrání Výrobků,
které nebyly plně zaplacené;
ii.
účtovat Kupujícímu před i po vydání rozsudku úrok z jakékoli opožděné platby v sazbě
2,5 % měsíčně až do plného splacení dlužné částky. Pro vyloučení pochybností platí, že část
měsíce je pro účely výpočtu úroku pokládána za celý měsíc;
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iii.
započíst veškeré dlužné částky proti jakémukoli dobropisu, zůstatku nebo jinému závazku
WGEO vůči Kupujícímu;
iv.
převzít jakoukoli platbu Kupujícího za Výrobky (včetně Výrobků dodaných podle jiných
smluv mezi Kupujícím a WGEO nebo kteroukoli její pobočkou nebo dceřinou společností), jak to
bude WGEO pokládat za vhodné (bez zřetele na jakýkoli účel této platby zamýšlený Kupujícím);
a/nebo
v.
změnit platební podmínky Kupujícího, mj. zrušit nebo změnit jakýkoli dříve stanovený
úvěrový limit, vyžadovat platbu předem a náležité zajištění řádného plnění ze strany Kupujícího
prostřednictvím předložení bankovní záruky.
d.
Kupující poskytne WGEO na její žádost kopie svých ročních a/nebo čtvrtletních účetních
závěrek. Kupující je povinen informovat WGEO písemně před uzavřením jakékoli smlouvy, na
základě níž prodá, postoupí, bude fakturovat nebo jinak převede jakoukoli svou účetní
pohledávku nebo před uzavřením jakéhokoli ujednání o fakturačních slevách.
e.
Platnost jakéhokoli dobropisu, zůstatku nebo jiného závazku, který WGEO potvrdí
Kupujícímu (včetně hodnoty Výrobků na protiúčet nebo propagačních akcí) uplyne bez předchozího
oznámení do dvanácti (12) měsíců od data potvrzení WGEO. V takovém případě se má za to, že
veškerá práva Kupujícího na takové částky k dobru propadla a Kupující nebude mít právo na
náhradu nebo splacení souvisejících částek.
7.

Dodání

a.
Veškerá stanovená data dodání Výrobků jsou pouze přibližná a WGEO neručí za žádné
opožděné dodání Výrobků bez ohledu na důvod takového zpoždění. Termín dodání nemá zásadní
význam u žádné Smlouvy, pokud to WGEO předem písemně neschválí. WGEO je oprávněna
dodat veškeré Výrobky na základě přiměřeného oznámení Kupujícímu před stanoveným datem
dodání.
b.
Není-li písemně dohodnuto jinak, uskuteční se dodávka Výrobků v prostorách WGEO na
základě oznámení Kupujícímu, že jsou Výrobky připraveny k odebrání. Kupující je oprávněn
odebrat Výrobky kdykoli poté na základě přiměřeného oznámení a během obvyklé pracovní doby
WGEO. WGEO je oprávněna předpokládat, že jakákoli osoba, která se dostaví a tvrdí, že je
oprávněna převzít a podepsat dodávku Výrobků za Kupujícího, aniž by vzbuzovala důvodné
pochybnosti o opaku, má skutečně od Kupujícího příslušné oprávnění.
c.
Reklamace nedodání Výrobků musí být písemné a musí být předány WGEO do pěti (5)
pracovních dní od data faktury. Pokud bude WGEO souhlasit s dodáním Výrobků přímo
zákazníkovi Kupujícího, považuje se taková dodávka za dodávku přímo Kupujícímu a pokud
zákazník Kupujícího odmítne dodávku převzít, považuje se to za odmítnutí Kupujícího.
d.
Kupující souhlasí s přebíráním částečných dodávek Výrobků, pokud se strany písemně
nedohodnou jinak. V případech, kdy jsou Výrobky dodávány po částech, tvoří každá dodávka
samostatnou Smlouvu. Pokud WGEO nedodá jednu nebo více částí v souladu s těmito
Podmínkami nebo pokud Kupující předloží reklamaci ohledně kterékoli jediné nebo více těchto
částečných dodávek, neopravňuje to Kupujícího k tomu, aby považoval takovou Smlouvu za
zrušenou nebo aby zrušil jinou částečnou dodávku.
e.
Pokud Kupující nepřevezme dodávku Výrobků nebo nedá WGEO ve své Objednávce
náležité dodací instrukce, je WGEO bez omezení jiných dostupných prostředků nápravy
oprávněna: (i) skladovat Výrobky až do data dodání a účtovat Kupujícímu přiměřené skladné,
včetně pojištění nebo (ii) okamžitě ukončit Smlouvu a prodat dané Výrobky.
f.
Kupující hradí veškeré náklady vzniklé v souvislosti s neoprávněným odmítnutím
dodávky objednaných Výrobků dle Smlouvy (včetně původního dopravného a nákladů na
dopravu při vrácení Výrobků).
g.
Má-li WGEO nedostatek Výrobků, může dostupné Výrobky rozdělit mezi své kupující
tak, jak uzná za vhodné. V takovém případě se Kupující zavazuje převzít veškeré Výrobky,
které mu budou dodány, a zaplatit náležitou poměrnou část ceny za tyto Výrobky.
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8. Vlastnické právo a nebezpečí škody
a.
Nebezpečí ztráty nebo škody na Výrobcích přechází na Kupujícího: (i) okamžikem dodání
nebo (ii) pokud Kupující neoprávněně nepřevezme dodávku Výrobků, tak okamžikem, kdy je
dodání umožněno WGEO. Kupující pojistí Výrobky na jejich fakturovanou hodnotu od data
realizace nebo stanovení dodávky. Bez zřetele na dodání Výrobků a přechod souvisejícího
nebezpečí souhlasí Kupující s tím, že vlastnické právo k Výrokům na něho přejde až v době, kdy
jsou WGEO proplaceny peněžní prostředky za cenu Výrobků a veškeré ostatní částky, které
Kupující v dané době dluží WGEO.
b.
Do té doby, než na něho vlastnictví Výrobků, bude Kupující (i) držet Výrobky jako svěřenecký
zástupce a uschovatel WGEO, (ii) uskladní veškeré Výrobky tak, aby byly jasně odděleny a odlišitelné
od jeho zásob, (iii) bude uchovávat výrobky v jejich původních obalech, řádně uskladněné,
ochráněné, pojištěné a označené jako majetek WGEO. Nehledě na výše uvedená ustanovení je
Kupující oprávněn dále prodat Výrobky v rámci běžného podnikání s tím, že (i) takový prodej
podléhá výhradě vlastnického titulu, včetně práva WGEO získat zpět vlastnictví Výrobků, na něž se
vztahuje tento článek a (ii) Kupující nesmí nabídnout Výrobky jako zajištění nebo k nim jinak
zřídit nebo povolit zřízení zástavního nebo zadržovacího práva (dále jen „Zajišťovací nárok
třetích osob“), dokud na něho nepřejde vlastnický titul v souladu s těmito Podmínkami. Pokud
Kupující povolí, umožní zřízení nebo jinak zřídí Zajišťovací nárok třetích osob k Výrobkům ještě
dříve, než na něho přejde vlastnické právo, budou veškeré peněžní prostředky dlužné WGEO
okamžitě splatné a v případě prodlení s placením je Kupující povinen poskytnout WGEO na
požádání veškeré údaje a informace nutné k odebrání Výrobků.
c.
Pokud Kupující prodá nějaké Výrobky ještě dříve, než na něho přejde vlastnický titul dle
těchto Podmínek takovým způsobem, že předá platný vlastnický titul k Výrobkům třetí osobě,
bude držet výnos z takového prodeje a/nebo právo požadovat nebo obdržet takový výnos
z prodeje v úschově pro WGEO. Tímto ustanovením se však Kupující nestává zástupcem WGEO
pro účely takového dalšího prodeje.
d.
Dokud vlastnický titul k Výrobkům nepřejde na Kupujícího, je WGEO oprávněna požádat
Kupujícího, aby jí je vrátil. Jestliže Kupující okamžitě nesplní žádost WGEO, je WGEO
oprávněna vstoupit do jakýchkoli jeho prostor a vozidel, kde jsou Výrobky uloženy nebo
uskladněny, aby je znovu převzala, pokud Kupující porušuje kterékoli ustanovení těchto
Podmínek nebo Smlouvy.
e.
Kupující nesmí prodat Výrobky, které má na skladě, po jmenování insolvenčního správce
jeho majetku nebo jakmile se ocitne v likvidaci nebo v nucené správě. Vlastnické právo
Kupujícího k Výrobkům dále okamžitě zanikne, pokud se Kupující vyrovná se
všemi věřiteli, strpí nebo dovolí jmenování insolvenčního správce svého podniku nebo
aktiv, podá na sebe insolvenční návrh nebo se stane předmětem řízení dle příslušného
konkursního zákona, pokud nebude schopen platit své dluhy dle § 3 zákona č. 182/2009 Sb.,
insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů., nebo pokud jinak přestane nebo hrozí, že
přestane podnikat.
9. Škoda a ztráta Výrobků na cestě
a.
WGEO neručí za žádný omyl při dodání, ztrátu, škodu nebo zničení jakéhokoli Výrobku
při jeho dopravě Kupujícímu, nebude-li jí taková událost oznámena telefonicky při přejímce
Výrobků a potvrzena písemně do pěti (5) pracovních dní a pokud se WGEO zavázala dodat
dotčené Výrobky Kupujícímu dle odstavce 7b. Kupující současně upozorní přepravce písemně na
jakýkoli takový omyl, ztrátu nebo škodu a bude-li to možné, zaznamená takovou událost na
nákladní list přepravce nebo jiný doklad o dodání. Nebude-li WGEO moci vymáhat po přepravci
náhradu za reklamovaný omyl, ztrátu nebo škodu v důsledku toho, že Kupující nepředal výše
uvedené oznámení, bude povinen zaplatit za Výrobky tak, jako by nedošlo k žádnému takovému
omylu, ztrátě nebo škodě. WGEO nepřevezme žádnou odpovědnosti za nedostatečné množství
Výrobků, nebude-li takový nedostatek zaznamenán na nákladním listu nebo jiném potvrzení o
dodání.
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b.
S výhradou výše uvedeného ustanovení platí, že veškeré Výrobky, které se WGEO
zavázala dodat Kupujícímu v souladu s odstavcem 7b a které jsou dodány omylem, ztraceny,
poškozeny nebo zničeny při dopravě, budou nahrazeny nebo opraveny WGEO tak, jak byly
původně objednány nebo nelze-li je opravit nebo nahradit, vystaví WGEO Kupujícímu dobropis
na veškeré platby za tyto Výrobky, které obdržela. S výše uvedenými výjimkami WGEO neručí
za žádnou jakkoli vzniklou ztrátu, škodu nebo náklad.
c.
Jakákoli chyba, ztráta, škoda nebo zničení Výrobku, které Kupující zjistí při dodání, ho
neopravňuje odstoupit od zbylé části Smlouvy.
10. Zveřejňování a specifikace
Veškeré specifikace, popisy, fotografie, údaje o rozměrech, výkonu nebo ilustrace obsažené
v jakýchkoli katalozích, cenících, brožurách, letácích, návrzích, reklamách a publikacích WGEO
nebo Dodavatelů jsou zamýšleny pouze jako příkladmé a přibližné a netvoří součást Smluv ani
prohlášení, záruku nebo podmínku v souvislosti s jakýmikoli Výrobky, nejsou-li konkrétně
stanoveny písemnou dohodou mezi Kupujícím a WGEO. Žádný zaměstnanec ani zástupce WGEO
není oprávněn vydávat jakékoli prohlášení o Výrobcích. Kupující potvrzuje, že tyto Podmínky
nepřijal žádnými jinými ústními nebo písemnými prohlášeními než těmi, která jsou zde výslovně
uvedena.
11.

Záruka

a.
Kupující bere na vědomí, že WGEO není Dodavatelem Výrobků. Proto jsou veškeré
Výrobky dodávány na základě případných výslovných záručních podmínek stanovených jejich
původním Dodavatelem. Kupující zajistí, aby veškeré výslovné záruční podmínky, poskytnuté
s Výrobky, včetně veškerého souvisejícího prospěchu, přešly od původního Dodavatele
Výrobků na zákazníky Kupujícího. Veškerý software dodaný Kupujícímu na základě Smlouvy
se dodává s výhradou licenčních podmínek Dodavatele.
b.
Kupující nesmí v zastoupení WGEO ani Dodavatele vydat ani předat svým zákazníkům
žádnou záruku ani prohlášení související s Výrobkem a zajistí, aby tak neučinili jeho zástupci
nebo zaměstnanci.
c.
Veškeré záruky, podmínky nebo jiná ustanovení implikovaná nějakým zákonem nebo
jinak v souvislosti s těmito Podmínkami (s výjimkou titulu v případě Výrobků) jsou tímto
výslovně vyloučena v plném zákonem povoleném rozsahu, s výjimkou podvodných nepravdivých
prohlášení.
12. Záruční servis
a.
Kupující je povinen okamžitě informovat WGEO v rámci záruční lhůty Dodavatele,
jakmile se ukáže, že jakékoli Výrobky, které mu byly dodány, mají vadu, co se týče jejich jakosti
nebo stavu (dále jen „Reklamace“). Jakmile WGEO obdrží od Kupujícího takovou Reklamaci,
oznámí Kupujícímu, zda musí být Reklamace na základě politiky Dodavatele vyřízena přímo
s Dodavatelem nebo nepřímo prostřednictvím WGEO. Pokud je nutno vyřídit Reklamaci přímo
mezi Kupujícím a Dodavatelem, poskytne WGEO Kupujícímu kontaktní údaje Dodavatel, aby
se s ním Kupující mohl spojit. Pokud Reklamaci vyřizuje WGEO, poskytne Kupujícímu
oprávnění k vrácení materiálu („RMA“), aby mohl vrátit Výrobky WGEO a Kupující vrátí tyto
Výrobky WGEO v souladu s těmito Podmínkami a v dané době platnou politikou RMA
společnosti WGEO (kterou WGEO předloží na požádání Kupujícímu). Výrobky nelze vracet
WGEO bez platného čísla RMA vyznačeného na jejich obalu. Veškeré Výrobky vrácené bez
vyznačení platného čísla RMA na jejich obalu budou odmítnuty nebo vráceny zpět. WGEO není
povinna expedovat náhradní Výrobky Kupujícímu do té doby, dokud nedostane zpět vrácené
původní Výrobky.
b.
Kupující souhlasí s tím, že odpovědnost WGEO za jakoukoli reklamovanou vadu Výrobku
je omezena pouze na vyřizování takových reklamací s Dodavateli a závisí výslovně na
schopnosti WGEO získat od Dodavatele refundaci ceny, dobropis nebo nový náhradní
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Výrobek. WGEO není povinna převzít vrácené Výrobky, které nejsou v souladu se zásadami
Dodavatele o vracení Výrobků.
c.
WGEO neurčí a neodpovídá za vyřizování reklamace vady nebo jiné reklamace
vyplývající z běžného opotřebení, chybného používání, nedbalosti, nehody, zneužití, užívání,
které není v souladu s dokumentací Dodavatele k Výrobku, změnou nebo úpravou provedenou
bez oprávnění Dodavatele nebo užíváním spolu s výrobky třetích osob. WGEO si vyhrazuje
právo určit, zda jsou jakékoli Výrobky vadné.
d.
Odpovědnost za veškeré dopravné vynaložené na vrácení nebo náhradu Výrobků
nese Kupující.
13. Vracení Výrobků
a.
Kupující vrací Výrobky WGEO v souladu s těmito Podmínkami a s politikou RMA
společnosti WGEO platnou v dané době (která bude na požádání předložena Kupujícímu).
Veškeré Výrobky vrácené dle RMA vydané WGEO musí být vráceny WGEO do pěti (5)
pracovních dní od data takového RMA.
b.
Kupující neodvolatelně zmocňuje WGEO, aby za něho dle těchto Podmínek podnikla
veškerá nutná opatření v souvislosti s opravou nebo náhradou Výrobků.
c.
Pokud si WGEO nevyzvedne Výrobky prostřednictvím vlastního přepravce, souhlasí
Kupující s tím, že WGEO nenese odpovědnost za ztrátu ani poškození Výrobků, které jí budou
vráceny.
d.
S výjimkou Výrobků vrácených dle článku 12 závisí veškeré vratky na vlastním uvážení
WGEO a podléhají dle jejího uvážení patnáctiprocentnímu (15 %) poplatku za opětovné
skladování.
14.

Omezení odpovědnosti

a.
Strany tímto výslovně sjednávají, že veškerá předpokládaná škoda způsobená
potenciálně WGEO dle těchto Podmínek může dosáhnout pouze výše částky, která se rovná
ceně zaplacené Kupujícím za Výrobky ve smyslu § 379 obchodního zákoníku. Odpovědnost
WGEO za veškerou přímou ztrátu nebo škodu vzniklá z těchto Podmínek a jakékoli Smlouvy
je omezena cenou zaplacenou Kupujícím za Výrobky, z nichž vznikl daný nárok (bez DPH) a
nesmí překročit tuto cenu. WGEO nenese žádnou odpovědnost dle těchto Podmínek nebo
kterékoli Smlouvy, pokud neobdržela úhradu plné výše ceny fakturované za Výrobky, z nichž
vznikl daný nárok.
b.
Není-li v těchto Podmínkách výslovně stanoveno jinak, WGEO a její Dodavatelé
neodpovídají Kupujícímu za žádné finanční, následné nebo jiné ztráty nebo škody, které mu
vznikly v důsledku jakéhokoli prohlášení, výslovné nebo implikované záruky, podmínky nebo
jiného ustanovení nebo jakékoli povinnosti, ani na žádné zvláštní, nepřímé, průvodní nebo
následné škody (včetně ušlého zisku, výnosu, ztráty záznamů nebo dat, nákladů na obstarání
náhradních výrobků, poškození pověsti nebo dobrého jména nebo jiné události, která je
důvodně mimo jejich dosah), ani za jiné jakkoli vzniklé nároky na náhradu (nároky vzniklé
nedbalostí WGEO, jejích zaměstnanců, zástupců, Dodavatelů nebo jinak), které vznikly na
základě nebo v souvislosti s těmito Podmínkami nebo nějakou Smlouvou, a to ani tehdy, pokud
byli WGEO nebo Dodavatelé upozorněni na možnost vzniku takové ztráty, odpovědnosti nebo
škody.
c.
Žádné ustanovení těchto Podmínek nesmí být vykládáno jako vyloučení nebo omezení
odpovědnosti WGEO za úmrtí nebo škodu na zdraví způsobenou její nedbalostí nebo porušením
implikovaného titulu k Výrobkům.
15. Práva k duševnímu vlastnictví
a.
Kupující bere na vědomí, že Výrobky jsou duševním vlastnictvím Dodavatelů. Žádné
ustanovení těchto Podmínek se nesmí vykládat tak, že uděluje Kupujícímu jakékoli právo nebo
titul k tomuto duševnímu vlastnictví. Kupující se dále zavazuje nepřekládat, znovu
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nesestavovat ani nerozebírat žádný software a předat svým zákazníkům kopii veškerých
licenčních smluv nebo jiných dokumentů předávaných spolu s Výrobky. Kupující
neodstraní, nezmění ani nezničí žádnou formu oznámení o autorském právu, chráněné značky,
sériová čísla nebo důvěrné vysvětlivky obsažené v jakýchkoli Výrobcích.
b.
Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že WGEO neodškodní, neobhájí a neochrání, a ani
nemá povinnost odškodnit, obhájit nebo ochránit jeho ani žádnou třetí osobu ve vztahu k jakýmkoli
nárokům, ztrátám, závazkům, náhradě škody, nákladům a výdajům, rozsudkům nebo částkám
narovnání souvisejícím se skutečným nebo tvrzeným porušením práv třetích osob k duševnímu
vlastnictví, pouze s tou výjimkou a v tom rozsahu, v němž se nějaký Dodavatel výslovně zaváže
nabídnout takové odškodnění zprostředkovaně Kupujícímu.
c.
Kupující podnikne při zpracovávání návrhů a smluv s cizími státy týkajících se jakýchkoli
Výrobků veškeré přiměřené kroky k zajištění maximální dostupné ochrany chráněných práv
daného Dodavatele k těmto Výrobkům, kterou lze od takové cizí vlády získat ve vztahu ke
komerčnímu softwaru a související dokumentaci zpracované výhradně na soukromé náklady.
d.
Žádné ustanovení těchto Podmínek nesmí být vykládáno tak, že dává Kupujícímu jakékoli
oprávnění, právo nebo licenci k užívání jakéhokoli loga, ochranné známky nebo obchodní
značky kteréhokoli Dodavatele a licence k němu musí být předmětem samostatné smlouvy, která
bude zahrnovat veškeré v dané době platné zásady WGEO nebo jejích Dodavatelů.
16. Zvláštní podmínky E-Systému
a.
Kupující nese výhradní odpovědnost za užívání veškerého uživatelského označení,
hesla, nebo jiných forem identifikace (společně „ID Kupujícího“) k přístupu do E-Systému a za
dodržování utajení ID Kupujícího. Kupující je povinen okamžitě informovat WGEO o ztrátě,
založení nebo podezření na zneužití nebo pokus o zneužití ID Kupujícího. Kupující je povinen
dodržovat náležité bezpečnostní zásady a postupy k zajištění řádného užívání ID Kupujícího.
Pokud Kupující nesdělí něco jiného, WGEO je oprávněna spoléhat se absolutně na veškeré
Objednávky zadané prostřednictvím E-Systému a zacházet s veškerými Objednávkami zadanými
prostřednictvím E-Systému jako s platnými a závaznými nabídkami koupě.
b.
Kupující nese na své vlastní náklady výhradně odpovědnost za zabezpečení a uchovávání
svého vlastního přístupu na internet, zařízení, hardwaru a softwaru nutnému k přístupu do ESystému. Kupující souhlasí s tím, že WGEO nemůže zaručit bezpečnost nebo integritu jakýchkoli
údajů nebo informací prostřednictvím internetu nebo E-Systému.
17. Vyšší moc
a.
WGEO neručí Kupujícímu a nemá se za to, že porušuje tyto Podmínky nebo jakoukoli
Smlouvu z důvodu prodlení nebo nesplnění způsobeného vyšší mocí.
b.
Nastane-li případ vyšší moci: (i) oznámí jej WGEO Kupujícímu co nejdříve, jak to
bude z obchodního hlediska možné s tím, že neponese žádnou odpovědnost za nepředání
takového oznámení; (ii) povinnost WGEO poskytovat plnění bude po dobu trvání případu vyšší
moci pozastavena a (iii) lhůta pro plnění WGEO bude prodloužena o dobu rovnající se době
trvání případu vyšší moci.
c.
Pokud bude nějaký případ vyšší moci trvat déle než devadesát (90) dní, může kterékoli
strana ukončit Smlouvu písemnou výpovědí druhé straně, pokud nebyly dosud dodány některé
Výrobky, které mají být dodány podle dané Smlouvy. WGEO nebude po takovém ukončení
povinna dodávat a Kupující nebude povinen přebírat dodávky a platit za Výrobky, ale Smlouva
zůstane plně platná a účinná ve vztahu k Výrobkům dodaným před datem jejího ukončení.
18.

Dodržování právních předpisů; vývoz

a.
K
upující bere na vědomí, že Výrobky a veškeré související technické údaje jsou licencovány
nebo prodávány podle exportních předpisů Spojených států Amerických („USA“), včetně
předpisy o správě vývozu (Export Administration Regulations), a podle předpisů Evropské

9

unie („EU“) a členských zemí Evropského sdružení volného obchodu („ESVO“) (společně
dále jen „zákony o kontrole exportu“) a řídí se těmito zákony. Kupující se tímto zavazuje
nevyvážet, nereexportovat ani jinak nedistribuovat Výrobky ani jejich přímé produkty
v rozporu s jakýmikoli zákony o kontrole exportu a informovat své zákazníky o tom, že Výrobky
podléhají a řídí se těmito zákony o kontrole exportu a že vláda USA a/nebo členské státy EU a
ESVO mohou před vývozem vyžadovat licenci nebo jiné oprávnění.
b.
Kupující zaručuje, že nebude vyvážet ani reexportovat žádné Výrobky, bude-li mu známo,
že budou použity při navrhování, vývoji, výrobě nebo používání chemických, biologických,
nukleárních nebo raketových zbraní nebo v objektu, který se zabývá touto činností, ledaže
Kupující obdrží předchozí písemný souhlas příslušného ministerstva USA nebo jiné příslušné
vlády. Kupující se dále zaručuje, že nebude vyvážet ani reexportovat žádné Výrobky do
embargovaných zemi, ani prodávat Výrobky společnostem nebo fyzickým osobám vedeném na
Seznamu odmítnutých osob (Denied Persons List) ministerstva obchodu USA.
c.
Kupující nese výhradní odpovědnost za získání veškerých příslušných souhlasů od
vlády USA a/nebo členských států EU nebo ESVO před vývozem těchto Výrobků nebo
jakýchkoli souvisejících technických údajů z České republiky. WGEO nenese odpovědnost za
žádné náklady ani náhradu škody vzniklé z toho, že Kupující neobdrží nějaké požadované
oprávnění. Kupující bere na vědomí, že zákony o kontrole exportu mohou být občas měněny
a nese výhradní odpovědnost za získání právní nebo jiné příslušné porady k zajištění
dodržování těchto zákonů.
d.
Kupující zaručuje, že nepodnikne ani nedovolí nebo neudělí oprávnění k podniknutí
jakéhokoli opatření, v jehož důsledku by byla WGEO odpovědná za porušení zákona USA o
zahraničních korupčních praktikách (Foreign Corrupt Practices Act) (dále jen „Zákon“), který
zakazuje nabízet, dávat nebo slibovat nabídku a poskytnutí nebo přímo i nepřímo poskytovat
peníze nebo jakékoli hodnoty úředníku nějaké vlády, politické strany nebo jejího orgánu, aby
pomohl Kupujícímu nebo WGEO při získání nebo udržení obchodních zakázek a (a) neporuší a
nezpůsobí, aby WGEO porušila tento Zákon v souvislosti s prodejem a distribucí Výrobků a (b)
písemně upozorní WGEO, pokud kterýkoli z jeho majitelů, společníků, příkazců, ředitelů nebo
vedoucích pracovníků je nebo se stane činitelem, vedoucím pracovníkem nebo zástupcem
jakékoli vlády nebo politické strany nebo kandidátem na politickou funkci.
e.
Kupující je povinen dodržovat Směrnici EU 2002/95/ES (o omezení používání
některých nebezpečných látek) a Směrnici EU 2002/96/ES z 27. ledna 2003 (o elektrickém
a elektronickém odpadu) („WEEE“), a to jak obecně, tak i v jejich národní legislativní aplikaci
veškerých zemí, kam Kupující dováží, vyváží nebo kde jinak distribuuje Výrobky. Tato
povinnost zahrnuje i registraci jako výrobce dle příslušných předpisů WEEE.
f.
Kupující zajistí informování Spotřebitele o možnosti a způsobu vrácení a shromažďování
odpadu dle zákona č.. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
g.
Kupující odškodní, obhájí a ochrání WGEO ve vztahu k jakémukoli svému porušení nebo
tvrzenému porušení ustanovení tohoto článku a zavazuje se písemně na požádání potvrdit WGEO,
že dodržuje příslušné zákony o kontrole exportu a Zákon.
19.

Zákaz získávání zaměstnanců

Kupující se zavazuje, že po dobu dvanácti (12) měsíců od data jakékoli Smlouvy uzavřené dle
těchto podmínek nebude získávat ani přesvědčovat žádného zaměstnance WGEO, který se podílí
na marketingu, propagaci, prodeji nebo distribuci Výrobků Kupujícímu, aby zanechal svého
zaměstnání u WGEO nebo ukončil nebo porušil svou smlouvu s WGEO o poskytování služeb.
Kupující nesmí jmenovat, uzavřít smlouvu ani zaměstnat takového zaměstnance v České
Republice, aby mu poskytoval služby. Pokud Kupující poruší tento článek, zavazuje se zaplatit
WGEO jednorázovou smluvní pokutu ve výši čtyřiceti procent (40 %) ročního platu takového
zaměstnance (bez zaměstnaneckých výhod). Kupující tímto souhlasí s tím, že taková částka
představuje reálný a přiměřený předběžný odhad ztráty WGEO.
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20. Důvěrné informace
Kupující souhlasí s tím, že tyto Podmínky, včetně všech Smluv, a veškeré informace související
s Výrobky, včetně cen a popisů, které WGEO předá Kupujícímu bez ohledu na formu, v níž jsou
předány, jsou považovány za důvěrné informace WGEO a jejích Dodavatelů („Důvěrné
informace“). Kupující je povinen zacházet s těmito informacemi jako s přísně důvěrnými a nesmí
je použít ani prozradit žádné třetí osobě s výjimkami požadovanými ze zákona. Kupující se dále
zavazuje omezit přístup k těmto Důvěrným informacím na ty zaměstnance, kteří je potřebují znát
ke své práci a uzavřeli písemný závazek mlčenlivosti, který chrání Důvěrné informace alespoň
v té míře jako tyto Podmínky. Veškeré Důvěrné informace se poskytují ve stávající formě bez
jakéhokoli výslovného nebo implikovaného prohlášení nebo záruky, co se týče jejich přesnosti
nebo úplnosti. WGEO se zavazuje uchovávat v přísné tajnosti a neprozrazovat třetím osobám
žádné citlivé informace poskytnuté Kupujícím, které jsou označeny za důvěrné, chráněné nebo
jinými podobnými výrazy.
21. Ostatní ustanovení
Postoupení. Kupující nesmí převést ani postoupit tyto Podmínky na třetí osobu ze zákona ani
jinak bez předchozího písemného souhlasu WGEO.
Vzdání se práva. Pokud WGEO nebude vymáhat některé ustanovení těchto Podmínek nebo
Smlouvy, nemá se za to, že se vzdává práva vymáhat toto ustanovení později, ani práva
vymáhat jakékoli jiné ustanovení těchto Podmínek nebo Smlouvy.
Oddělitelnost jednotlivých ustanovení. Pokud je kterékoli ustanovení těchto Podmínek
považováno příslušným soudem za neplatné nebo nevymahatelné, zůstávají zbývající ustanovení
těchto Podmínek plně platná a účinná.
Práva kontroly Kupující je povinen vést a uchovávat pravdivé a úplné záznamy o svém plnění
těchto Podmínek nebo kterékoli Smlouvy uzavřené podle nich dostatečně podrobně, tak aby
WGEO mohla přesně určit, zda je Kupující v plném rozsahu dodržuje. Kupující dá tyto záznamy
na základě přiměřeného oznámení během své pracovní doby WGEO a jejím zástupcům
k nahlédnutí a k pořizování kopií. Kupující bude uchovávat tyto záznamy nejméně dva (2)
roky po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahují.
Marketing. Kupující souhlasí s tím, že WGEO může shromažďovat, uchovávat a používat jeho
údaje, včetně osobních údajů, za účelem usnadnění svého marketingu a prodeje Výrobků
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující tímto uděluje souhlas s tímto shromažďováním a ukládáním těchto údajů a s jejich
přenosem do třetích zemí a používáním ze strany WGEO pro tyto účely. Bez zřetele na výše
uvedené se WGEO zavazuje nesdílet osobní údaje s třetími osobami bez předchozího souhlasu
Kupujícího. Kupující dále souhlasí s používáním těchto údajů ke sdělování informací o Výrobcích
a reklamy Kupujícímu prostřednictvím e-mailu nebo jiných elektronických prostředků, pokud
Kupující neoznámí písemně WGEO, že si nepřeje dostávat tyto propagační informace.
Smluvní pokuty. Žádná smluvní pokuta nebude mít vliv na náhradu škody v důsledku porušení
povinnosti stanovené v těchto Podmínkách. Žádná smluvní pokuta nesmí být započtena proti
náhradě škody.
Volba práva. Tyto Podmínky se řídí právem České republiky a Kupující se tímto zavazuje
podřídit se výhradní příslušnosti českých soudů. Úmluva OSN o mezinárodním prodeji zboží se
výslovně nevztahuje na tyto Podmínky.
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Volba soudní příslušnosti. Dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, se strany dohodly na tom, že následující soud bude příslušný k řešení
veškerých sporů vzniklých z těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi:
(i) Městský soud v Praze v případech, kdy bude dána věcná příslušnost krajského soudu
k řešení sporu nebo
(ii) Obvodní soud pro Prahu 4 v případech, kdy bude dána věcná příslušnost okresního soudu
k řešení sporu.
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