Všeobecné podmínky pro prodej a dodávku náhradních dílů

1.

Obecně, rozsah platnosti

1.1

Tyto Všeobecné dodací podmínky společnosti Hennecke s.r.o., IČO: 24197491, Králův Dvůr, Na Vyhlídce 306, okres Beroun, PSČ 26701
(dále jen „dodavatel“) platí pro všechny obchodní vztahy s podnikateli - fyzickými osobami a právnickými osobami (dále jen „objednatel“),
jejichž předmětem je dodávka náhradních dílů. Tyto Všeobecné podmínky pro prodej a dodávku náhradních dílů jsou nedílnou součástí
každé smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a objednatelem. Pokud byla mezi dodavatelem a objednatelem kromě dodávky náhradních
dílů dohodnuta jiná (další) plnění, pak pro taková další plnění platí zvláštní obchodní podmínky, které jsou přístupné na webových
stránkách: www.hennecke.cz. Pro montážní služby poskytované dodavatelem v rámci dodávky náhradních dílů platí zvláštní Všeobecné
montážní podmínky. Tyto Všeobecné podmínky pro prodej a dodávku náhradních dílů se nevztahují na smlouvy uzavírané se spotřebiteli.
Tyto Všeobecné podmínky pro prodej a dodávku náhradních dílů v aktuálním znění platí také jako rámcové ujednání pro budoucí smlouvy
o dodávkách náhradních dílů s objednatelem, aniž by dodavatel musel na tyto podmínky odkazovat v každém jednotlivém případě.
Náhradní díly jsou produkty nebo části produktů/systémů, které slouží k obnovení funkčnosti, a které jsou určeny k nahrazení poškozených,
opotřebovaných nebo chybějících částí strojního zařízení.

1.2

Jakékoliv odchylné a/nebo doplňující ujednání k těmto dodacím podmínkám, jakož i obsahové úpravy, musí mít písemnou formu a být
sjednány individuálně. To platí i pro zřeknutí se požadavku na písemnou formu.

2

Nabídka a uzavření smlouvy

2.1

Všechny nabídky dodavatele podléhají, jsou nezávazné. Veškeré objednávky zboží zadané objednatelem se považují za závaznou smluvní
nabídku. Dodavatel může tuto smluvní nabídku přijmout do 4 týdnů od jejího doručení. Přijetí nabídky může být buď písemné (např.
potvrzení objednávky) nebo dodáním zboží objednateli.

2.2

Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny týkající se položek dodávek nebo služeb (např. hmotnosti, rozměry, užitná hodnota, zatížení,
tolerance, technické údaje nebo označení produktu), jakož i jakýchkoliv jejich zobrazení (např. výkresy a obrázky), za předpokladu, že se
tím předmět plnění podstatným způsobem nezmění nebo se jeho kvalita nezlepší a tyto změny nebo odchylky budou pro objednatele
v rozumné míře přijatelné. Informace poskytnuté dodavatelem vztahující se k dodávanému zboží nebo službám nepředstavují záruku za
jakost nebo vlastnosti produktu, ale slouží pouze jako popis.

2.3

Dodavatel si vyhrazuje vlastnické a autorské právo ke všem podkladům. Tyto podklady nesmí být zpřístupněny třetím osobám, ani být
použity k reklamním účelům a musí být na vyžádání vráceny. Podklady mohou být použity pouze v rozsahu smlouvy; zejména je nelze
použít k výrobě stejných nebo podobných výrobků. Konstrukční výkresy nejsou dodávány.

3
3.1

Ceny a platba
Pokud nebylo sjednáno jinak, platí ceny ze závodu (ex works) zvýšené o zákonnou daň z přidané hodnoty, a případně o montáž, uvedení
do provozu a balení; k ceně bude rovněž připočteno případné clo, jakož i jiné veřejnoprávní poplatky a odvody. Přepravní ani žádné jiné
obaly podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, dodavatel neodebírá zpět, tyto se stávají majetkem objednatele.

3.2

Pokud jsou sjednané ceny založeny na ceníkových cenách dodavatele a dodávka se má uskutečnit nejdříve za více než čtyři měsíce po
uzavření smlouvy, platí aktuální ceníkové ceny dodavatele platné při dodávce (vždy po odečtení sjednané procentuální nebo fixní slevy).
V případě změny ceníku je dodavatel povinen zaslat objednateli nový aktuální ceník písemně nebo emailem, a to před započetím dodávky.
Objednatel je oprávněn odmítnout změny cen uvedených v ceníku ve lhůtě 1 týdne od doručení a odstoupit z důvodu nesouhlasu se
změnou cen od smlouvy. Pokud objednatel v dané lhůtě od smlouvy neodstoupí, má se za to, že objednatel se změnou cen uvedených
v ceníku souhlasí.

3.3

Výpočet hmotnosti, který je důležitý pro kalkulaci, se uskuteční v místě naložení v závodě dodavatele, pokud objednatel nepožaduje na své

3.4

Faktura je vystavena spolu s přechodem nebezpečí škody na věci a je splatná do 14 dní od data doručení faktury. Objednatel není oprávněn

náklady úřední železniční převážení v místě odevzdání k přepravě.
cenu jakýmkoliv způsobem snižovat. Pro datum platby je rozhodující datum připsání platby u dodavatele. Při platbě šekem se za provedení
platby považuje až jeho proplacení. V případě prodlení objednatele s úhradou je dodavatel oprávněn odepřít další plnění svých smluvních
povinností, a to až do doby zaplacení dlužné částky objednatelem.
3.5

Objednatel není oprávněn jednostranně započítat svoji pohledávku proti pohledávce dodavatele nebo zadržet platby, ledaže by jeho

3.6

Pokud se dodavatel po uzavření smlouvy dozví o okolnostech, které by mohly podstatným způsobem snížit bonitu objednatele, a které by

pohledávka byla písemně uznána ze strany dodavatele nebo přiznána soudem.
mohly ohrozit platbu neuhrazených pohledávek objednatele ze smlouvy (včetně dalších jednotlivých objednávek podléhajících stejné
rámcové dohodě), je dodavatel oprávněn požadovat poskytnutí zálohy nebo poskytnutí záruky ze strany objednatele před provedením
nevyřízených dodávek nebo poskytnutím zbývajících dodávek či služeb.

4

Dodávka a prodlení

4.1

Dodávka se uskutečňuje ze skladu (Sankt Augustin (DE), nebo Králův Dvůr (CZ), dle výběru dodavatele), kde je také místo plnění (EXW,
Incoterms 2010). Na vyžádání a náklady objednatele bude zboží zasláno také na jiné místo určení (zásilkový nákup). Pokud nebylo
sjednáno jinak, je dodavatel oprávněn sám určit způsob zaslání (zejména přepravce, způsob expedice, balení). Náklady na zaslání hradí
objednatel.

4.2

Dodavatelem uvedené dodací lhůty jsou nezávazné, ledaže by byly v písemném potvrzení objednávky výslovně uvedené závazné lhůty.
Pokud bylo sjednáno zaslání, vztahují se dodací lhůty a dodací termíny k okamžiku, ve kterém zakoupená věc opustí sklad dodavatele
nebo ke kterému dodavatel oznámil objednateli připravenost k expedici.

4.3

Povinnosti dodavatele platí s výhradou řádného a včasného vlastního dodání objednatelem.

4.4

Dodržení dodacích lhůt dodavatelem předpokládá, že jsou mezi smluvními stranami vyjasněné všechny obchodní a technické otázky a že
objednatel splnil všechny jemu příslušející závazky, jako např. poskytnutí potřebných úředních osvědčení nebo povolení či poskytnutí
zálohy. Pokud tomu tak není, dodací lhůta se přiměřeně prodlouží. Toto neplatí, jestliže dodavatel nese odpovědnost za prodlení.

4.5

Dodavatel neodpovídá za nemožnost dodávky nebo za prodlení dodávky, jestliže tyto byly způsobeny vyšší mocí (např. přírodní katastrofy,
válka, nepokoje) nebo jinými, k okamžiku podepsání smlouvy nepředvídatelnými událostmi (např. provozními výpadky všeho druhu,
zpožděními při přepravě, stávkami, zákonnými výlukami, nedostatkem pracovních sil, energií či surovin, obtížemi při obstarávání
nezbytných úředních povolení, úředními opatřeními nebo váznoucími, nesprávnými nebo opožděnými dodávkami ze strany dodavatelů),
za které dodavatel nenese odpovědnost. Jestliže takovéto události dodávku nebo plnění podstatně ztíží nebo znemožní a omezení není
jenom na přechodnou dobu, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě překážek trvajících přechodnou dobu se prodlužují
lhůty pro dodávku či plnění nebo se prodlouží termíny pro dodávku nebo plnění o období omezení spolu s přiměřenou lhůtou potřebnou
pro opětovné zahájení výroby. Pokud v důsledku prodlení není pro objednatele přijatelný odběr dodávky nebo plnění, může objednatel
písemným prohlášením vůči dodavateli bez zbytečného prodlení odstoupit od smlouvy.

4.6

Dodavatel je oprávněný k dílčím dodávkám jenom tehdy, když je dílčí dodávka v rámci smluvně stanoveného účelu pro objednatele

4.7

Jestliže se dodavatel dostane s dodávkou nebo plněním do prodlení nebo pokud pro něj bude dodávka či plnění nemožné s výjimkou čl.

použitelná, dodávka zbývajícího objednaného zboží je zajištěná a objednateli tím nevzniknou značné vícenáklady a ani dodatečné náklady.
4.5 těchto Všeobecných podmínek pro prodej a dodávku náhradních dílů, potom je odpovědnost dodavatele omezena na náhradu škody
podle ustanovení článku 7 těchto Všeobecných dodacích podmínek.
4.8

U dodávek, které po uzavření smlouvy mají být na přání objednatele realizovány později než v sjednaných dodacích termínech, musí platba
proběhnout tak, jako kdyby byla dodávka realizována ve smluvně sjednaném termínu. Toto platí i tehdy, když objednatel dodávku
nepřevezme ve smluvně sjednaném okamžiku. Objednatel je povinen hradit náklady na eventuálně nezbytné uskladnění zboží, jakož i
ostatní náklady vzniklé prodlením objednatele.

5.

Přechod nebezpečí škody a převzetí
Nebezpečí škody přechází na objednatele nejpozději v okamžik, kdy předmět dodávky opustí závod dodavatele. Toto platí i tehdy, když
jsou prováděny dílčí dodávky nebo dodavatel poskytuje ještě jiné výkony (např. dodání nebo instalaci). Pokud se dodání nebo převzetí
opozdí v důsledku okolnosti, za jejíž příčinu nese odpovědnost objednatel, potom nebezpečí škody přechází na objednatele dnem, kdy byl
dodavatel připraven k předání a toto oznámil objednateli.

6.

Výhrada vlastnictví

6.1

Zboží dodané dodavatelem zůstává v jeho vlastnictví až do úplného splnění veškerých pohledávek dodavatele vyplývající z obchodního

6.2

Objednatel je povinen na vlastní náklady pečlivě opatrovat zboží dodané s výhradou vlastnictví, udržovat je a opravovat a pojistit proti ohni,

vztahu s objednatelem, zejména do doby úplného zaplacení kupní ceny za zboží a současně všech předchozích splatných pohledávek.
poškození vodou, vloupání a krádeži a poškození. Objednatel je povinen bezodkladně ohlásit dodavateli škodu na majetku dodavatele. Na
požádání musí být dodavateli předložena k nahlédnutí pojistná smlouva. Objednatel tímto postupuje v souladu s ustanovením § 1887 zák.
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dodavateli veškeré nároky z pojistné smlouvy vůči pojišťovně vyplývající z pojištění zboží s výhradou
vlastnictví dodavatele. Dodavatel postoupení přijímá. Pokud objednatel zboží s výhradou vlastnictví dostatečně nepojistil, potom je
dodavatel oprávněn, nikoliv povinen, pojistit zboží s výhradou vlastnictví dodavatele na náklady objednatele.
6.3

V případě exekuce nebo jiných zásahů třetích osob do zboží s výhradou vlastnictví dodavatele musí objednatel dodavatele bezodkladně

6.4

Objednatel je oprávněn v rámci řádného obchodního styku zcizovat zboží s výhradou vlastnictví dodavatele, pokud objednatel není

písemně informovat.
v prodlení s platbami. Zboží s výhradou vlastnictví nesmí být předmětem zástavy a ani zajišťovacího převodu práva. Objednatel tímto
postupuje dodavateli v souladu s ustanovením § 1887 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník z důvodu právní jistoty veškeré pohledávky,
které vzniknou v důsledku dalšího prodeje zboží s výhradou vlastnictví dodavatele nebo z jakéhokoliv jiného právního důvodu (zejména
převod vlastnictví na konečného zákazníka, pojistné nároky, občanskoprávní delikty), a to v plném rozsahu. Dodavatel toto postoupení

přijímá. Dodavatel tímto zmocňuje objednatele (s možností odvolat zmocnění), aby vlastním jménem inkasoval pohledávky postoupené na
dodavatele na účet objednatele. Pokud by objednatel jednal v rozporu se smlouvou a těmito Všeobecnými podmínkami pro prodej a
dodávku náhradních dílů – zejména pokud by se objednatel dostal do prodlení s platbami za dodané zboží a plnění -, může dodavatel po
něm požadovat, aby objednatel o postoupení vyrozuměl třetí stranu a aby předal dodavateli informace a podklady potřebné k inkasování
pohledávky.
6.5

V případě porušení smlouvy ze strany objednatele, zejména v případě prodlení s platbou, je dodavatel po stanovení přiměřené lhůty
oprávněn odebrat zboží s výhradou vlastnictví zpět na náklady objednatele. Objednatel je povinen toto zboží s výhradou vlastnictví
dodavateli předat a umožnit dodavateli jeho zpětvzetí. Zpětvzetím zboží dodavatelem dojde k odstoupení od smlouvy.

6.6

Pokud dodané zboží s výhradou vlastnictví je smíseno s dalšími předměty, vztahuje se výhrada vlastnictví i na nově vzniklou věc. Dodavatel
tak nabývá spoluvlastnický podíl k tomuto předmětu v poměru hodnoty zboží s výhradou vlastnictví dodaného objednateli (fakturovaná
hodnota) a hodnoty nové věci. Objednatel opatruje novou věc s ohledem na spoluvlastnický podíl dodavatele bezplatně. Pokud se zboží
s výhradou vlastnictví jako nedílná součást nové věci dále zcizí, tak platí postoupení pohledávky podle článku 6.4 pouze do výše
fakturované hodnoty zboží s výhradou vlastnictví.

6.7

Jestliže hodnota záruk příslušejících dodavateli podle předchozích ustanovení překročí jeho nároky o více než 10 %, je dodavatel povinen

6.8

Jestliže právo země, ve které se nachází předmět dodávky, nepřipouští výhradu vlastnictví vůbec nebo jenom v omezené formě, může si

uvolnit záruky týkající se překročené hodnoty. Výběr záruk k uvolnění přísluší dodavateli.
dodavatel vyhradit jiná práva k předmětu dodávky. Objednatel je povinen spolupodílet se na všech potřebných opatřeních (např.
registracích) k uskutečnění výhrady vlastnictví nebo jiných práv, která nahrazují výhradu vlastnictví. Objednatel je povinen při ochraně
těchto práv spolupracovat.
7.

Náhrada škody

7.1

Dodavatel je odpovědný podle zákonných ustanovení za veškerá porušení podstatných smluvních povinností, tj. smluvních povinností,
jejichž plnění charakterizuje smlouvu, a která jsou nezbytná pro její řádné splnění, pokud nebylo sjednáno nic odchylného. Za všechna
ostatní porušení povinností odpovídá dodavatel jenom tehdy, když škodu způsobil dodavatel nebo jím pověřená osoba úmyslně nebo
z hrubé nedbalosti. Za následné škody je dodavatel odpovědný pouze tehdy, pokud tyto následné škody vznikly v důsledku úmyslného
nebo hrubě nedbalého porušení povinností.

7.2

V případě, že nedošlo k úmyslnému jednání přičitatelnému dodavateli, odpovídá dodavatel pouze za rozumně předvídatelné a typické

7.3

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku zůstává nedotčena; toto platí i pro odpovědnost z důvodu zaviněné újmy na životech

7.4

Pokud není výše upraveno jinak, jsou další nároky na náhradu škody vůči dodavateli z porušení povinností vyloučeny.

7.5

Nároky na náhradu škody podle předchozích článků 7.1 až 7.3 se promlčují v zákonných lhůtách.

7.6

Smluvní strany se dohodly, že výše náhrady škody hrazená dodavatelem objednateli je limitována výší ceny, kterou je dle smlouvy

škody.
či zdraví osob.

objednatel povinen zaplatit dodavateli ze smlouvy o prodeji a dodávce náhradních dílů, při jejímž plnění byla škoda způsobena. Tato
limitace se netýká škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
8.

Odpovědnost za vady

8.1

Veškeré nároky z odpovědnosti za vady dodaného zboží vůči dodavateli jsou podmíněny splněním povinností vyplývajících pro objednatele
z § 2099 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, týkajících se zejména včasného vytknutí vad, uplatnění práv z odpovědnosti za
vady a zaslání všech oznámení vyžadovaných zákonem, smlouvou nebo těmito podmínkami.

8.2

Pokud jsou dodavatelem dodané nové náhradní díly vadné, je dodavatel povinen odstranit vadu, a to dle uvážení dodavatele buď
opravením vady, nebo prostřednictvím náhradní dodávky. V případě náhradní dodávky musí objednatel vrátit vadné zboží dodavateli
v souladu se zákonnými ustanoveními. Náklady nezbytné pro účely dodatečného plnění, zejména potom náklady na dopravu, na práci a
náklady na materiál nese dodavatel; toto se však nevztahuje na navýšení nákladů v případě, kdy se předmět dodávky nachází na jiném
místě než na místě užití v souladu s určením.

8.3

V případě dodávky použitých náhradních dílů, které jsou dodavatelem prodávány jako „opravené“ nebo „použité“ a nikoliv jako
„repasované“ nebo „jako nové“ zboží má objednatel právo pouze na slevu z kupní ceny. V případě vad u použitých, avšak zrepasovaných
nebo jako nových náhradních dílů je dodavatel povinen pokusit se odstranit vady. Pokud se vadu nepodaří odstranit, má objednatel pouze
právo na slevu z kupní ceny. Požadavky na náhradu škody podle článku 7 tímto zůstávají nedotčeny. Další nároky z vad jsou vyloučeny.

8.4

Dodavatel je oprávněn poskytnout dodatečné plnění v závislosti na tom, zda objednatel uhradil splatnou kupní cenu. Objednatel je však

8.5

Pokud dodatečné plnění podle čl. 8.2 je podruhé vadné, má objednatel nárok na slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy. Nárok

oprávněn zadržet část kupní ceny, která je přiměřeně úměrná vadě.
na odstoupení od smlouvy v případě vady, která představuje nepodstatné porušení smlouvy, je ovšem vyloučen. Objednatel může navíc
uplatnit nárok na náhradu škody v souladu s článkem 7. Další nároky z vad jsou vyloučeny.
8.6

Promlčecí lhůta pro nároky z vad činí – kromě podvodu (lsti) a s výhradou čl. 7.5 – 12 měsíců, počítáno od dodání.

8.7

Běžné opotřebení je z nároků z odpovědnosti za vady vyloučeno. Běžné opotřebení se týká zejména opotřebovávaných dílů, jako jsou

filtry, těsnění hřídele (např. čerpadla, míchadel atd.), těsnění obecně, trysek, membrán, vysokotlakého hadicového vedení atd.
8.8

Z nároků z odpovědnosti za vady jsou vyloučeny vady nebo poškození způsobená samotným objednatelem nebo třetí stranou, která nebyla
pověřena dodavatelem, a dále vady nebo poškození, ke kterým došlo z důvodu nesprávného použití nebo montáží, instalací a uvedením
do provozu, která nebyly provedeny podle pokynů dodavatele, dále veškeré provozní chyby, nebo neprovedená nebo špatně provedená
údržba, např. použitím nevhodného zařízení údržby, a dále v případě, že samotný objednatel nebo třetí osoba, která nebyla pověřena
dodavatelem, provedou nikoliv nevýznamnou úpravu dodaného zboží.

8.9

Dimenzování stroje a volba komponentů stroje bylo navrženo pro použití s na trhu běžnými, neagresivními PU surovinami. Korosivně nebo
abrazivně působící suroviny, které díky přísadám reagují silně kysele nebo zásaditě, popř. obsahují krystalické nebo minerální pevné látky,
mohou vést k většímu opotřebení a tím ke snížení životnosti. Za následky z použití takových surovin je odpovědný objednatel.

9.

Informace a technické poradenství
Informace a doporučení dodavatele jsou poskytovány nezávazně a s vyloučením jakékoliv odpovědnosti, vyjma případu, kdy se dodavatel
výslovně a písemně zaváže k poskytování informací a doporučení. Objednatel je povinen ověřit, zda je produkt vhodný také pro speciální
konkrétní použití objednatelem. Poučení a informace poskytnuté dodavatelem v souvislosti s jeho zbožím nepředstavují žádný příslib,
pokud jde o jejich vhodnost z hlediska použití objednatelem.

10.
10.1

Použití softwaru
Pokud rozsah dodávky zahrnuje software, uděluje se objednateli nevýhradní právo na používání zboží včetně jeho dokumentace. Ta bude
přenechána k použití spolu s předmětem dodávky. Využití softwaru na více než jednom systému je zakázáno.

10.2

Objednatel smí software jen v zákonem povoleném rozsahu rozmnožovat, přepracovávat, překládat nebo převádět z cílového do
zdrojového kódu. Objednatel se zavazuje, že neodstraní údaje o výrobci – zejména poznámky o copyright – popř. že je bez předchozího
výslovného souhlasu dodavatele nezmění.

10.3

Všechna ostatní práva k softwaru a k dokumentacím včetně kopií zůstávají u dodavatele, popř. dodavatele softwaru. Udělování podlicencí
není povoleno.

10.4

Pokud je v dokumentaci stroje a zařízení v rozsahu dodávky zahrnut i software, platí výše uvedené pouze pro software potřebný k uvedení
dodaného stroje nebo zařízení do původního stavu (záložní software) v případě závady, ztráty nebo podobné události.

10.5

Pokud je součástí dodávky software, na který má dodavatel pouze odvozená práva, to znamená software, na který má autorská majetková
práva třetí strana, platí přednostně podmínky držitele práv. Pokud nejsou tyto podmínky použití držitele práv obsaženy v dokumentaci
k stroji a zařízení, poskytne dodavatel tyto podmínky třetí strany na vyžádání. Úkony podléhající souhlasu podle ustanovení § 2358 a násl.
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jsou v zásadě přípustné pouze se souhlasem držitele autorských majetkových práv. Pokud
objednatel hodlá vykonávat takové úkony podléhající souhlasu, dodavatel na žádost objednatele vyžádá povolení od držitele autorských
majetkových práv.

10.6

Změny kódů stroje v ovládacím software jsou povoleny pouze po výslovném souhlasu Elektro oddělení dodavatele.

10.7

Jestliže bude dodavatel instalovat software formou vzdálené údržby, tj. bez osobní účasti na místě, musí objednatel přijmout veškerá
přiměřená opatření během spouštění a první fáze zprovoznění tak, aby se minimalizovaly škody, které by mohly vzniknout z důvodu
možných poruch software. Toto zahrnuje funkční testování zařízení souvisejícího s touto vzdálenou údržbou, zvýšený prvotní dohled
funkčních parametrů stroje a možnost okamžitě vypnout zařízení v případě poruchy.

11.

Volba práva, soudní příslušnost, místo plnění

11.1

Místem plnění pro všechny závazky dodavatele a objednatele je sídlo dodavatele, pokud nebylo stanoveno jinak nebo pokud z podstaty

11.2

Tyto Všeobecné montážní podmínky se řídí právem České republiky s vyloučením dopadu Vídeňské úmluvy OSN o smlouvách o

závazku nevyplývá jiné místo plnění.
mezinárodní koupi zboží. Smluvní strany sjednávají, že veškeré spory mezi nimi související se smlouvou, včetně otázek platnosti a
následků neplatnosti, budou řešeny soudy České republiky, kdy místem sudiště je dle ustanovení § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, místně příslušný obecný soud dodavatele, popř. krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud dodavatele. Pokud mezi
Hennecke a objednatelem vznikne spor, mohou tento spor strany předložit po předchozí dohodě s konečnou platností k rozhodnutí
Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem
jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
11.3

Smlouvy uzavřené podle těchto dodacích podmínek zůstávají pro objednatele závazné i v případě neúčinnosti dalších jednotlivých
ustanovení.
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