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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SPOLUPRÁCE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM, FIRMY R.T.S. PROJECT B.V,
ZALOŽENÉ A VYKONÁVAJÍCÍ ČINNOST VE VENLU (NIZOZEMSKO), REGISTROVANÉ V OBCHODNÍM REGISTRU
VE VENLU (NIZOZEMÍ), POD ČÍSLEM 12036997

A. VŠEOBECNÉ

ČLÁNEK I  PLATNOST A DEFINICE

1. Tyto všeobecné podmínky se týkají všech našich nabídek a smluv. Především se týkají všech našich nákupů a prodejů a dodávky výrobků,
stejně tak jako jejich vývoje a/nebo vytvoření opatření pro na míru vyrobené nebo standartní přístroje v nejširším významu toho slova.
Tyto Podmínky se také týkají všech našich služeb, zahrnující námi poskytnuté konzultace a informace.

2. Ve Všeobecných Podmínkách mají následující slova tento význam:
• obchodní partner: fyzická nebo právnická osoba, která podle Odstavce 1 přijímá nabídky od  firmy R.T.S. Project B.V. nebo uzavírá smlouvy s
firmou R.T.S. Project B.V.;
• přímá škoda: věcné škody stejně jako úmrtí nebo úraz zemřelé/zraněné osoby samotné  (nebo jejích dědiců);
• nepřímá škoda: každá škoda neuvedená pod definicí přímé škody, jako ušlý obrat/zisk.

3. Trváme na předložení těchto Všeobecných Podmínek obchodnímu partnerovi před nebo v průběhu uzavření smlouvy. Všeobecné Podmínky
jsou zdarma ke stažení z internetových stránek  www.rtsproject.nl
Pokud nedojde k předložení Podmínek, nebo Podmínky nebyly z určitého důvodu dostupné, může obchodní partner požádat o jejich
předložení k nahlédnutí firmu R.T.S. Project B.V., nebo se může obrátit na Obchodní komoru ve Venlu (Nizozemí), kde tyto Podmínky byly
zaregistrovány. Při první žádosti obchodního partnera by mu Všeobecné Podmínky měly být zaslány zdarma.

4. Pokud by se jedno nebo více ustanovení těchto Podmínek stalo neúčinnými a/ nebo neplatnými, právní účinek ostatních ustanovení zůstává
nezměněn.

5. Adresa uvedená obchodním partnerem před nebo v průběhu uzavírání dohody může být použita firmou R.T.S. Project B.V. na zasílání sdělení
 a/nebo oznámení obchodnímu partnerovi, dokud obchodní partner písemně neoznámí firmě R.T.S. Project B.V. svou novou adresu.

ČLÁNEK II VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBCHODNÍHO PARTNERA A ODCHYLNÉ DOHODY.

1. Všeobecné dodací, platební nebo nákupní podmínky obchodního partnera se netýkají našich nabídek, ani smluv uzavřených s firmou R.T.S.
Project B.V.

2. Ty Dohody mezi firmou R.T.S. Project B.V. a obchodním partnerem, které se odlišují od našich Všeobecných Podmínek, mohou být použity
pouze po našem předchozím písemném potvrzení jejich platnosti. 

B.  PRODEJNÍ PODMÍNKY

ČLÁNEK III  NABÍDKY, SMLOUVY A CENY

1. Všechny nabídky jsou vždy nezávazné. Pokud je nabídka obchodním partnerem akceptována, máme právo ji zrušit v průběhu pěti pracovních
dní po obdržení  oznámení o akceptaci.

2. Údaje uvedené v nabídce firmou R.T.S. Project B.V. jsou informativní a předběžné.
3. Pokud by byl před nebo v průběhu nabídky obchodnímu partnerovi ukázán nebo předán vzorek nebo model, je to pouze pro účel názorné

ukázky, aniž by konečné výrobky tomuto odpovídaly.
4. Vyhrazujeme si veškerá práva intelektuálního a průmyslového vlastnictví na programové a mikroprogramové počítačové vybavení, návrhy,

modely, schémata, kresby, nákresy a další dokumentaci která je součástí nabídky. Veškeré tyto položky zůstávají naším výhradním
vlastnictvím a nesmějí být bez našeho výslovného písemného souhlasu částečně nebo úplně kopírovány, předváděny nebo předávány třetím
stranám, nebo jiným způsobem používány při jednání s třetímy stranami. Pokud a kdyby to bylo nezbytné, zavazuje se obchodní partner
spolupracovat na určení příslušných práv ve prospěch firmy R.T.S. Project B.V. 

5. Pokud by naše nabídka nevedla k uzavření smlouvy s obchodním partnerem, veškeré výrobky a ostatní dokumentace uvedené v předchozím
Odstavci budou obchodním partnerem vráceny vyplaceně poštou firmě R.T.S. Project B.V.

6. Ve faktuře budou uvedeny ceny platné ke dni dodání. Pokud by se po předání nabídky, nebo po uzavření smlouvy vyskytl jeden nebo více
faktorů ovlivňujících výrobní cenu na které jsou založené naše konečné ceny, které bychom za jakýchkoliv okolností byli nuceni změnit, jsme
oprávněni navýšit nabídku a/nebo po dohodě odsouhlasit ceny, aniž by toto opravňovalo obchodního partnera částečně nebo úplně zrušit
dohodu.

7. Udávané ceny se týkají vyskladnění, vyjma balného, pokud v nabídce nebude uvedeno jinak.
8. Všechny ceny jsou vždy bez DPH, pokud v nabídce nebude uvedeno jinak.
9. Veškeré objednávky nebo smlouvy převzaté zástupcem, prostředníkem nebo zaměstnancem jsou pro firmu R.T.S. Project B.V. závazné poté,

co je písemně potvrdíme.
10. Článek 6:227b, Část 1 BW (Nizozemského občanského zákoníku) se nevztahuje na smlouvy uzavřené mezi firmou R.T.S. Project B.V. a

obchodním partnerem, pokud by se to netýkalo smlouvy mezi firmou R.T.S. Project B.V. a spotřebitelem.
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ČLÁNEK IV  DODACÍ LHŮTA, DODÁNÍ A RIZIKA

1. Uváděné dodací lhůty jsou předběžné a nikdy nebudou považovány za konečný termín dodání, pokud nebude výslovně písemně
odsouhlaseno jinak.

2. S vyjímkou zlého úmyslu nebo úmyslné nedbalosti způsobené vedením (managementem) nebo zastupujícím zaměstnancem firmy R.T.S.
Project B.V. nemůže obchodní partner požadovat odškodnění při překročení dodací lhůty do 30 dní a/nebo požadovat zrušení smlouvy. 
Pokud dodací lhůta překročí 30 dní, musí obchodní partner písemně předložit firmě R.T.S. Project B.V. důkaz o prodlení. V tomto důkazu o
prodlení musí obchodní partner navrhnout firmě R.T.S. Project B.V. rozumný termín pro splnění její povinnosti.

3. Dodací lhůta počíná dnem kdy obchodní partner obdrží od firmy R.T.S. Project B.V. písemné potvrzení o uzavření smlouvy, ale ne dříve než
obchodní partner odsouhlasí všechny případné detaily v souvislosti s uskutečněním dohody, které ale nejdříve musí sám uvést.

4. Jsme oprávněni dodávat po částech.
Části, které nemohou být dodány ihned, budou zaznamenané v náhradní dodávce; obchodní partner o tom bude písemně informován firmou
R.T.S. Project B.V.

5. Za riziko poškození, zničení a/nebo ztráty dodávaných výrobků bude odpovědný obchodní partner, a to jakmile tyto výrobky opustí náš sklad,
dokonce i v případě odsouhlaseného zaslání vyplaceně.

6. Pokud si obchodní partner dle smlouvy objednané nebo zakoupené výrobky od firmy R.T.S. Project B.V. nevyzvedne, nevyzvedne včas, nebo
nevyzvedne všechny, jsme oprávněni uskladnit tyto výrobky na náklady a riziko obchodního partnera, stejně tak jako požadovat úhradu, jako by
dodávka byla uskutečněna.

ČLÁNEK V  VYŠŠÍ MOC

1. Firma R.T.S. Project B.V. nemůže být odpovědná za porušení smlouvy vzniklé ze strany R.T.S. Project B.V., pokud důvody tohoto porušení
nevznikly naší vinou, nebo jsou mimo dosah naší pravomoci. Důvody uvedené v předchozí větě jsou mimo jiné: válka, hrozba války, občanská
válka, nepokoje, výhružky, oheň, poškození vodou, záplava, stávka pracujících, demonstrace, výluka, omezení dovozu nebo vývozu, vládní
opatření, poruchy strojů, poruchy na dodávce plynu, vody nebo elektřiny, stejně tak jako váznoucí a/nebo přerušené dodávky od třetích stran,
od kterých jsme nuceni získávat surové hmoty, materiály nebo součástky potřebné k uskutečnění dohody.

2. V případě nevysvětleného porušení realizace smlouvy ze strany obchodního partnera, je firma R.T.S. Project B.V.  oprávněna úplně nebo
částečně od dohody odstoupit. 

ČLÁNEK VI  VÝLUKY A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

1. Pro veškeré přímé škody způsobené obchodnímu partnerovi nevysvětleným porušením smlouvy, které by mohlo být přisuzováno firmě R.T.S.
Project B.V., je odpovědnost firmy R.T.S. Project B.V. omezená dohodnutou cenou, s vyjímkou  úmyslné škody a úmyslné nedbalosti
způsobené vedením (managementem) firmy nebo zastupujícím zaměstnancem.

2. Nejsme zodpovědni za nepřímé škody, vyjma úmyslných škod a úmyslné nedbalosti způsobených vedením (managementem) firmy nebo
zastupujícím zaměstnancem.

3. Neneseme žádnou zodpovědnost za škody způsobené vinou třetích stran, které využíváme na základě vlastní iniciativy nebo ujednání druhé
strany ke splnění podmínek smlouvy.

4. Neneseme žádnou zodpovědnost za škody, které by vznikly při plnění smlouvy následkem použití součástek, které byly dány k dispozici firmou
R.T.S. Project B.V. samotnou, třetí stranou, nebo obchodním partnerem a ukázalo se, že tyto jsou ke splnění smluvních podmínek nevhodné.

5. Veškeré výrobky, stejně jako surové hmoty, materiál a polotovary, které byly dány obchodním partnerem k dispozici pro splnění podmínek
smlouvy, nebudou pojištěny firmou R.T.S. Project B.V. Druhá strana je sama povinna pojistit tyto součástky a nechat je pojištěné po celou dobu
jejich užívání firmou  R.T.S. Project B.V.

6. Produkty uvedené v Odstavci 5 zůstávají v odpovědnosti obchodního partnera. Obchodní partner je zodpovědný vůči firmě R.T.S. Project B.V.
za veškeré poškození, které by vzniklo následkem použití těchto produktů.

ČLÁNEK VII  ZÁRUKA

1. Bez ohledu na ustanovení Článku VIII (Reklamace) a pokud v nabídce nebude uvedeno jinak, na prodané nebo doručené výrobky se vztahují
pouze záruční podmínky závodu nebo velkoobchodu který je jejich dodavatelem.

2. Veškeré výrobky, na které se nevztahují nebo neexistují speciální záruky uvedené v Odstavci 1, musí obchodní partner  u firmy R.T.S. Project
B.V. reklamovat na základě  Článku č. VIII.

3. Bez ohledu na ustanovení Článku VIII (Reklamace), na všechny námi prodané a doručené výrobky, na které se nevztahuje žádná tovární,
dovozní a velkoobchodní záruka,  se vztahuje 3 měsíční záruka, která se bude počítat ode dne doručení. Je pouze na našem vlastním
rozhodnutí,  zda na základě této záruky doručené výrobky vyměníme nebo netto fakturovanou částku uhradíme. Výrobky, které na základě této
záruky musí být vyměněny, nám musí být vráceny vyplaceně.

4. Cestovné v souvislosti s touto zárukou ( včetně cestovních nákladů a výdajů na ubytování), přepravní náklady a skladné budou vždy účtovány
k tíži obchodního partnera.

5. Záruka se nevztahuje na případy kdy:
a. dokud je obchodní partner v prodlení;
b. jsou výrobky vystaveny neobvyklým okolnostem, nebo s nimi bylo nakládáno nedbale nebo nekompetentně;
c. výrobky byly uskladněny déle než obvykle a je proto pravděpodobné, že došlo ke snížení jejich kvality;
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d. nám nebyla v průběhu 10-ti dní po zjištění závady dána příležitost toto ověřit;
e. termín uvedený v Odstavci 3 vypršel.

6. Neposkytujeme žádnou záruku a také od nás proto žádná záruka nemůže být očekávána, že výrobky koupené u nás obchodním partnerem
budou vhodné k tomu, aby je obchodní partner přepracoval, zpracoval a nechal používat k jiným účelům.

7. R.T.S. Project B.V. si vyhrazuje právo na dočasné přerušení použitelnosti výrobku v průběhu servisu (údržby). Veškerá rizika a náklady s tím
spojené jdou k tíži obchodního partnera.

ČLÁNEK VIII  REKLAMACE

1. Obchodní partner má výslovnou povinnost ihned při dodání zkontrolovat, zda dodané výrobky odpovídají smlouvě, a pokud to není možné
ihned, pak v průběhu 8 dní po jejich dodání.

2. Obchodní partner musí okamžitě, ale nejdéle do 8 dní od doručení písemně informovat firmu R.T.S. Project B.V. o případných vadách, a pokud
tak neučiní, nemůže dále uplatňovat své nároky vůči firmě R.T.S. Project B.V., pokud by doručené výrobky neodpovídali smlouvě.

3. Součástky, které neodpovídají dohodě, musí být vráceny vyplaceně firmě R.T.S. Project B.V. a to v průběhu 14 dní od doručení, s udáním čísla
balného a/nebo čísla faktury; v případě, že toto označení bude chybět, veškeré administrativní náklady s tím spojené  půjdou k tíži obchodního
partnera.

4. Pouze položky, které se vrátí nepoškozené a v původním  obalu, nepotištěné žádnými vlastními údaji jako je rekleklama, obchodní název,
obchodní značka, ceny nebo jiné poznámky obchodního partnera, mohou být nárokovány na proplacení. Vyrovnání je uskutečněno výhradně
prostřednictvím Dobropisu. Hodnota vrácených výrobků bude započítána pouze po obdržení Dobropisu obchodního partnera a to jen do výše
částky Dobropisu.

ČLÁNEK IX  PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Platba za výrobky doručené firmou R.T.S. Project B.V. by měly být připsány do 30 dní od data vystavení faktury, pokud není písemně
odsouhlaseno jinak. Platba uvnitř Nizozemí může být provedena jedním z následujících způsobů: buď v hotovosti v kanceláři naší firmy, nebo
na účet vedený na jméno naší společnosti  v bance (nebo její pobočce) založené v Nizozemí.

2. Obchodní partner se nemůže u firmy R.T.S. Project B.V. dovolávat urovnání. 
3. Pokud vyprší termín uvedený v Odstavci 1, fakturovaná částka se stává okamžitě vymahatelnou. V takovém případě je obchodní partner podle

práva v prodlení, pokud neprokáže, že zpoždění bylo nevyhnutelné.
4. Pokud vyprší termín uvedený v Odstavci 1, jsme oprávněni účtovat úrok z prodlení ve výši 1,5% měsíčně z nezaplacené částky a to od data,

kdy se  obchodní partner dostal do prodlení až do úplného vyrovnání dluhu. 
5. Platby uskutečněné obchodním partnerem musí být vždy dostatečně uhrazené, včetně zahrnutých povinných nákladů a úroků a faktur s

nejdelší splatností  a to i v případě, kdy druhá strana se podřídí, aby vyrovnání dluhu bylo zahrnuto v pozdější faktuře.
6. Pokud se obchodní partner ocitne v prodlení včasného vyrovnání svých platebních povinností, jak je popsáno v Odstavci 1, zavazuje se

zároveň převzít a zcela uhradit mimosoudní náklady vzniklé firmě R.T.S. Project B.V., stejně jako soudní výlohy a právní rady jí v tomto smyslu
poskytnuté. Tyto náklady zahrnují take ostatní a/nebo vyšší náklady, jako jsou soudní výlohy stanovené příslušným paragrafem Zákona.  V
případě, že firma R.T.S. Project B.V. podá návrh na vyhlášení konkurzu na obchodního partnera, je tento povinen vedle výše uvedených
nákladů také nést odpovědnost za náklady spojené s návrhem na vyhlášení konkurzu.

7. Bez ohledu na ustanovení v Odstavci 3, je obchodní partner oprávněně v prodlení v případě (vyhlášení) konkurzu, (vyhlášení) odkladu platby,
přerušení provozu, nebo likvidace firmy obchodního partnera, nebo v případě kdy bude stanoveno právní převzetí obchodního partnera, pokud
neprokáže, že prodlení bylo nezbytné. Předchozí věta se vztahuje i na případ, kdy se obchodní partner nedostatečně, nebo včas nepodrobí
svým závazkům vyplývajícím z  dohody uzavřené s firmou  R.T.S. Project B.V.

8. V případech uvedených v předchozím Odstavci jsme oprávněni po uvážení a bez soudního zásahu  buď pozastavit realizaci smlouvy, nebo
prostřednictvím písemného potvrzení smlouvu zrušit částečně či úplně; toto se netýká našeho nároku požadovat úplné odškodné.

ČLÁNEK X  POSKYTNUTÍ ZÁRUKY

1. Pokud bychom měli oprávněný důvod se obávat, že obchodní partner nedostojí svým závazkům vyplývajícím ze smlouvy, jsme před nebo v
průběhu realizace smlouvy oprávněni odložit splnění našich povinností a to do doby, kdy obchodní partner na požádání a ke spokojenosti firmy
R.T.S. Project B.V. poskytne záruku ve věci realizace všech povinností vyplývajících ze smlouvy. 
Toto opatření platí také v případě poskytnutého úvěru,  nebo pokud zboží doručíme na dluh.

2. Po uplynutí termínu pro poskytnutí záruky stanoveném firmou R.T.S. Project B.V., se obchodní partner dostává oprávněně do prodlení a my
můžeme bez soudního zásahu prostřednictvím písemného potvrzení smlouvu vypovědět, nehledě na náš nárok úplného odškodného.

ČLÁNEK XI  VÝHRADA VLASTNICTVÍ

1. Výrobky doručené firmou R.T.S. Project B.V. zůstávají naším majetkem dokud obchodní partner nesplní všechny následující povinnosti
vyplývající ze smlouvy s firmou R.T.S. Project B.V.:
- protislužbu(y) ve vztahu ke všem výrobkům doručeným / určeným k doručení;
- protislužbu(y)  ve vztahu k veškerým ve smlouvě stanoveným službám poskytovaných nebo v budoucnu poskytnutých firmou R.T.S. Project
B.V.;
- případné nároky vzniklé nedodržením smlouvy(smluv) uzavřené s firmou R.T.S. Project B.V. Veškerá intelektuální a průmyslová vlastnická
práva zůstávájí majetkem firmy R.T.S. Project B.V. na vždy.

2. Výrobky doručené firmou R.T.S. Project B.V., které podle Odstavce 1 spadají pod výhradní vlastnictví, mohou být následně prodána pouze v
rámci běžného obchodního procesu. Druhá strana není oprávněna dát doručené součástky do zástavy, nebo takto uplatňovat jiný zákon. 

3. Na výrobky, které s ohledem na ustanovení v Odstavci 1 budou převedny do vlastnictví obchodního partnera a které se ve vlastnictví
obchodního partnera nacházejí, si vyhrazujeme nyní stejně jako v budoucnosti zástavní právo podle Článku 3:237 (Nizozemského občanského
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zákoníku) pro dodatečné zabezpečení nároků, které bychom mohli, nebo budeme mít vůči obchodnímu partnerovi. Tato podmínka zástavního
práva se vztahuje též na výrobky doručené firmou R.T.S. Project B.V., které byly zpracované nebo používané obchodním partnerem, čímž by
naše výhradní vlastnictví mohlo zaniknout.  

4. Pokud by druhá strana nedodržela své povinnosti, nebo pokud existují oprávněné obavy, že dodrženy nebudou, jsme oprávněni odejmout
obchodnímu partnerovi nebo třetím stranám doručené výrobky v jejich držení, na které se vztahuje omezené vlastnictví podle Odstavce 1.
Obchodní partner je v tomto povinen plně spolupracovat, pod pohrůžkou pokuty ve výši 10% denně z výše celkové částky dlužné firmě R.T.S.
Project B.V..

5. Pokud by třetí strany chtěly zřídit nebo uplatnit jakákoliv práva na součástky doručené pod výhradním vlastnictvím, je o tom obchodní partner
povinen okamžitě písemně informovat firmu R.T.S. Project B.V.

6. Druhá strana se zavazuje:
- pojistit a nechat pojištěné výrobky doručené pod výhradním vlastnictvím proti ohni, poškození vodou, stejně tak jako proti krádeži a předložit
firmě R.T.S. Project B.V.potvrzení o této pojistce;
- obchodní partner zastaví veškeré pojistné události týkající se výrobků doručených pod výhradním vlastnictvím na naši přednostní žádost ve
prospěch firmy R.T.S. Project B.V., jak je objasněno v Článku 3:329 BW (Nizozemského občanského zákoníku);
- pohledávky, které obchodní partner uplatní vůči svým odběratelům při následném prodeji výrobků doručených firmou R.T.S. Project B.V.pod
výhradním vlastnictvím dá do zástavy na naši přednostní žádost ve prospěch firmy R.T.S. Project B.V., jak je objasněno v Článku 3:329 BW
(Nizozemského občanského zákoníku);
- považovat výrobky doručené pod výhradním vlastnictvím za náš majetek.

ČLÁNEK XII  PRÁVO NA ZADRŽENÍ PRODUKTŮ

1. Jsme oprávněni zadržet produkty a ostatní majetek patřící obchodnímu partnerovi, které se nacházejí v našem držení, dokud veškeré  závazky
obchodního partnera vůči firmě R.T.S. Project B.V. v souvislosti s uzavřenou smlouvou nebudou vyrovnané.

2. Veškerá rizika týkající se produktů a ostatního majetku podléhajícímu tomuto zadržovacímu právu přecházejí na obchodního partnera.

ČLÁNEK XIII  PROMLČECÍ LHŮTA

Vlastní práva a nároky obchodního partnera jsou omezena na maximálně jeden rok od jejich vzniku. 

ČLÁNEK XIV  SPOTŘEBITELSKÉ TRANSAKCE

Na obchodního partnera, který je fyzickou osobou a neprovádí žádnou profesní nebo provozní činnost, nebo nereprezentuje žádnou firmu, se ustanovení
těchto Podmínek nevztahuje, pokud nespadají pod rozsah Článku 6:236 BW (Nizozemského občanského zákoníku). 

ČLÁNEK XV  SPORY A  ROZHODNÉ PRÁVO

1. Na všechny naše nabídky a dohody se vztahují Nizozemské zákony.
2. O sporech, které by mohly vzniknout mezi R.T.S. Project B.V. a druhou stranou, je přednostně informován Okresní soud ve městě Roermond,

Nizozemí, s vyjímkou sporů, o kterých je oprávněn být informován kantonální soudce. 

ČLÁNEK XVI  MLČENLIVOST

1. Obchodní partner se zavazuje jakékoliv tzv. background informace o firmě R.T.S. Project B.V., které od této firmy obdrží v rámci smlouvy
uzavřené s firmou R.T.S. Project B.V. přísně udržet v tajnosti vůči třetím osobám, stejně tak jako tzv. foreground informace vzniklé nebo které
vzniknou v rámci dohody s firmou R.T.S. Project B.V., v průběhu dohody a stejně tak po období pěti let od ukončení platnosti smlouvy, a že tyto
informace nepoužije k jiným účelům než k realizaci příslušné smlouvy, s vyjímkou tzv. background a/nebo foreground  informací které:

- byly v okamžiku jejich přijetí  již zveřejněné, nebo byly zveřejněny bez přičinění obchodního partnera, nebo firmy R.T.S. Project B.V.,
- se musely stát veřejnými na základě úředního rozhodnutí,
- byly obdrženy od oprávněných osob bez povinnosti zachování mlčenlivosti.

2. Obchodní partner se zavazuje, že její vlastní manažeři, zaměstnanci nebo třetí strany které jsou a/nebo budou u obchodního partnera zapojené
v jeho činnosti,  se plně podřídí povinnosti mlčenlivosti uvedené v Bodě 1, a to v průběhu stejného časového období. 

3. Background se rozumí: veškeré informace, údaje, know-how, znalosti, pracovní postupy a techniky, které byly obchodnímu partnerovi známé
před uzavřením dohody. Foreground se rozumí: veškeré informace, údaje, know-how, znalosti, pracovní postupy, techniky a expertizy, které
jsou v příčinné souvislosti s dodanými výrobky a/nebo činností na základě uzavřené smlouvy. 

C.  NÁKUPNÍ PODMÍNKY

ČLÁNEK XVII  PLATNOST

Ustanovení v Části C jsou platná vedle ostatních ustanoveních těchto Všeobecných podmínek. Ustanovení v Části A a B jsou shodně platná, pokud je to
možné. V případě sporů, mají opatření v odstavci C přednost v platnosti před ustanoveními v Částech A a B.
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ČLÁNEK XVIII  NABÍDKY A SMLOUVY

1. Pokud nebude v nabídce výslovně uvedeno jinak, je nabídka obchodního partnera  pro obchodního partnera závazná.
2. Uváděné ceny jsou včetně DPH, dopravného, balného a/nebo obalu, pokud v nabídce nebude uvedeno jinak.  
3. Smlouva mezi R.T.S. Project B.V. a obchodním partnerem se považuje za uzavřenou a naším potvrzením objednávky je považována za

úplnou. Jestliže a pokud by se naše potvrzení objednávky odlišovalo od nabídky obchodního partnera, musí posledně zmíněný oznámit své
námitky firmě R.T.S. Project B.V. do 8 dnů od data potvrzení objednávky, pokud se tak nestane, bude smlouva považována za uzavřenou.

D

ČLÁNEK XIX  DODACÍ LHŮTA A DODÁNÍ

1. Uváděné dodací lhůty jsou pro obchodního partnera závazné, pokud není výslovně dohodnuto jinak. Dodací lhůta počíná dnem kdy obchodní
partner obdržel potvrzení nabídky od firmy R.T.S. Project B.V. 

2. Obchodní partner doručí produkty na místo určené ve smlouvě. Pokud takové místo nebylo sjednáno, doručení bude provedeno do našeho
skladu.

3. Doručení bude provedeno s poštovným zdarma na místo uvedené v Odstavci 2.
4. Riziko poškození, zničení a/nebo ztráty doručovaných produktů bude přeneseno na firmu R.T.S. Project B.V. pouze po jejich doručení na místo

určení uvedené v Bodě 2. Produkty jsou tedy přepravovány na náklady a riziko obchodního partnera.

ČLÁNEK XX  PŘEVOD VLASTNICTVÍ

Vlastnictví doručovaných produktů přechází na firmu R.T.S. Project B.V. jakmile jsou doručeny v souladu s ustanovením předchozího Článku, Odstavce
2.

ČLÁNEK XXI  PLATBA A VYÚČTOVÁNÍ

1. Faktury zasílané obchodním partnerem firmě R.T.S. Project B.V. se musí řídit zákonem stanovenými požadavky, které jsou například
ustanoveny v nebo podle Zákona o dani z Přidané hodnoty 1968.  Faktury, které nebudou splňovat tyto požadavky, budou bez úhrady vráceny
zpět.

2. Obchodnímu partnerovi není povoleno navyšovat fakturu takzvaným omezením kreditu.
3. Pokud nebude výslovně odsouhlaseno jinak, produkty doručené obchodním partnerem budou zaplaceny nejdéle do 30 dní po přijetí faktury

firmou R.T.S. Project B.V. Po uplynutí této doby musí obchodní partner oznámit firmě R.T.S. Project B.V. důkaz o prodlení doporučenou
poštou. Obchodní partner musí v tomto dopise navrhnout firmě R.T.S. Project B.V. rozumný termín pro vyrovnání závazků. 

4. Jsme oprávněni vypořádat částky od nás očekávané nebo částky od nás vymáhané na základě smlouvy s částkami, které  očekáváme nebo
vymáháme od obchodního partnera.

ČLÁNEK XXII  ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

Firma R.T.S. Project B.V. je oprávněna kdykoliv změnit tyto Všeobecné Podmínky. Změny  vstupují v platnost 14 dní od data sdělení, kterým firma R.T.S.
Project B.V. oznámila obchodnímu partnerovy změny v Podmínkách. Změněné Podmínky se budou vztahovat na všechny poté uzavřené smlouvy mezi
firmou R.T.S. Project B.V. a obchodním partnerem. Pokud nebude písemně odsouhlaseno jinak, nové Podmínky se budou vztahovat též na ostatní
smlouvy, pokud obchodní partner písemně neoznámí firmě R.T.S. Project B.V. do 14 dní od zahájení platnosti změněných Podmínek, jak je uvedeno
výše, že si (obchodní partner) přeje ukončit příslušnou smlouvu.


