
Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“)

ďalej len „zmluva“

Čl.I
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo: Šafárikovo námestie 6. 814 99 Bratislava 1
IČO: 00 397 865
DIČ:
IČ DPH:

2020845332
SK 2020845332

Fakulta: Fakulta matematiky,fyziky a informatiky (ďalej len „FMFI UK“) 
sídlo: Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
zastúpená: prof. RNDr. Danie Ševčovič, DrSc., dekan fakulty

Osoby oprávnené konať v súlade s touto zmluvou vo veciach:
a) zmluvných PaedDr. Martina Sandanusová PhD., tajomníčka FMFI UB
b) realizácie zmluvy Jaroslav Šimon, KAFZM

(ďalej len „objednávateľ“)

IBAN:

1.2. Poskytovateľ: LINAK C&S s.r.o.
Sídlo: 
IČO:

Náves 37, 751 03 Majetín 
27187926

DIČ:
IČ DPH:

CZ27187926
CZ27187926

Zastúpený: Ing. Richard Ponížil
Zapísaný
Bankové spojenie:

C 28878/KSOS Krajský soud v Ostrave

Osoby oprávnené konať vo veciach:
zmluvných
technických
Tel.:
E-mail:

Ing. Richard Ponížil
Ing. Jiŕí Zablatzký, Ph.D.

(ďalej len „poskytovateľ“)
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Článok II - Úvodné ustanovenia

2.1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v nadväznosti na § 1 ods. 12 písm. z) zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.

2.2. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na poskytovanie 10 ks motorov (lineárnych 
aktuátorov) pre projekt AMOS v zmysle obchodnej ponuky v prílohe

ČI. III
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť pre objednávateľa 
Lineárni aktuátory LA25, Objednací číslo J19141 za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluvy, v súlade s prílohou č. 1 - cenová ponuka a záväzok objednávateľa za riadne 
a včas poskytnuté služby a tovar zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú cenu v súlade 
s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve

3.2 Poskytovateľ sa zaväzuje dodať všetky výstupné písomné materiály, ktoré sú 
predmetom zmluvy, Ix vtlačenej forme a Ix v elektronickej podobe (najmä vo 
formátoch .docx a .pdf) na CD nosiči a odovzdať ich osobe oprávnenej objednávateľom 
vo veciach realizácie tejto zmluvy uvedenej v ČI. I bod 1.1. prostredníctvom 
preberacieho protokolu.

3.3 Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať celý predmet zmluvy najneskôr do 90 dní od 
záväznej objednávky
Miestom realizácie predmetu zmluvy je:
Astronomické a geofyzikálne observatórium FMFI UK 
Adresa: Modra-Piesok 3976, 900 01 Modra, Slovensko
(ak sa zmluvné strany počas platnosti zmluvy nedohodnú inak)

3.4 Objednávateľ:
a) sa zaväzuje poskytnúť včas poskytovateľovi úplné, pravdivé a prehľadné 

informácie, ktoré sú bezodkladne nutné k realizácii zmluvy, ak z ich povahy 
nevyplýva, že si ich má zabezpečiť poskytovateľ sám v rámci plnenia predmetu 
tejto zmluvy,

b) sa zaväzuje vytvoriť riadne podmienky pre realizáciu zmluvy poskytovateľovi a 
poskytovať mu po dobu trvania tejto zmluvy nevyhnutnú súčinnosť, ak si túto 
súčinnosť poskytovateľ dôvodne vyžiada,

c) je oprávnený stanoviť si dobu realizácie predmetu zmluvy podľa svojich potrieb ak 
je to pre plnenie zmluvy potrebné,

d) bezodkladne informovať poskytovateľa o prípadných zmenách pri realizácii 
predmetu zmluvy,

e) sa zaväzuje za kompletne realizovaný predmet zmluvy zaplatiť poskytovateľovi 
dohodnutú cenu riadne a včas v zmysle podmienok uvedených v tejto zmluve.

3.5 Poskytovateľ sa zaväzuje:
a) realizovať predmet zmluvy na kvalitnej a profesionálnej úrovni v rozsahu tejto 

zmluvy.

2



b) zabezpečiť realizáciu zmluvy v najvyššej kvalite, a postupovať s odbornou 
starostlivosťou a s prihliadnutím na záujmy objednávateľa,

c) dbať na pokyny objednávateľa. Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť 
objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistí pri svojej činnosti podľa tejto zmluvy, 
a ktoré môžu mať vplyv na realizáciu zmluvy alebo na vydanie pokynov 
objednávateľa či ich zmenu. Poskytovateľ vždy upozorní objednávateľa na 
prípadnú nevhodnosť jeho pokynov; v prípade, že objednávateľ napriek 
upozorneniu poskytovateľa na splnení svojich pokynov trvá, je poskytovateľ 
v zodpovedajúcom rozsahu oslobodený zo zodpovednosti za prípadné vady plnenia 
vzniknuté preukázateľne v dôsledku realizácie takýchto nevhodných pokynov,

d) dbať na to, aby jeho činnosť podľa tejto zmluvy bola maximálne účelná a 
hospodárna,

e) bezodkladne po zistení písomne upovedomiť objednávateľa o všetkých prekážkach, 
realizácie zmluvy a navrhnúť mu možnosti odstránenia týchto prekážok,

f) postupovať podľa pokynov objednávateľa, pričom akékoľvek podstatné odklonenie 
od pokynov objednávateľa musí byť odsúhlasené objednávateľom.

3.6 Poskytovateľ v celom rozsahu zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá vznikla v dôsledku 
porušenia povinností poskytovateľa vyplávajúce pre neho z tejto zmluvy alebo 
všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR.

ČI. IV
Cena a platobné podmienky

4.1. Cena za realizáciu predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle 
zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF 
SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov.

4.2. Spôsob vytvorenia ceny (cenové pravidlá) je v súlade s § 2 citovaného zákona o cenách 
založený na cene obchodného alebo sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky 
oprávnených nákladoch a primeranom zisku.

4.3. Zmluvná cena za predmet zmluvy je cenou konečnou v súlade s § 3 citovaného zákona 
o cenách, t.j. nebude sa navyšovať o ďalšie náklady.

4.4. Za kompletnú realizáciu predmetu zmluvy objednávateľ zaplatí poskytovateľovi:

Položka Jedu, cena Množstvo Suma bez
DPH

Lineárny aktuátor LA25, 
Objednávacie číslo J19141

357,92 € 10 3579,20 €

Doprava 13,81 € 1 13,81 €

Spolu 3593,01 €
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4.5. Na realizáciu predmetu zmluvy objednávateľ neposkytne preddavky.
4.6. Cena za predmet zákazky je maximálna a musí pokrývať všetky náklady poskytovateľa 

nevyhnutné pre riadne splnenie predmetu zákazky.

4.7. V prípade zákonnej úpravy DPH bude možné upraviť cenu písomným dodatkom k 
zmluve.

ČI. V
Platobné podmienky

5.1. Vlastná platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku v eurách. 
Realizáciu zmluvy bude poskytovateľ fakturovať na základe predloženej faktúry. 
Podkladom na vyhotovenie faktúry bude preberací protokol, podpísaný oprávnenými 
osobami oboch zmluvných strán. Odsúhlasenie faktúry objednávateľ vykoná do piatich 
pracovných dní od jej doručenia.

5.2. Faktúra bude uhradená z vlastných finančných prostriedkov objednávateľa.
5.3. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákonnej úpravy a jej 

prílohou musí byť podpísaný preberací protokol. Ak faktúra neobsahuje predpísané 
náležitosti, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť, pričom doručením faktúry 
s vyššie uvedenými náležitosťami začína plynúť nová lehota splatnosti.

5.4. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej prevzatia a odsúhlasenia zo strany 
objednávateľa.

ČI. VI
Licenčná doložka

6.1. Licenčná doložka nie je relevantná, licencie sa nenadobúdajú, ide o dodanie 
štandardného obchodného tovaru.

ČI. VII
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

7.1. V prípade omeškania poskytovateľa s realizáciou zmluvy v dohodnutom čase plnenia 
podľa tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený účtovať poskytovateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny za každý aj začatý deň omeškania.

7.2. Poskytovateľ je oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania v zákonnej 
výške z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania s úhradou faktúry spĺňajúcej 
náležitosti podľa ČI. V tejto zmluvy po lehote splatnosti.

7.3. Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípade zásahu vyššej moci. Túto skutočnosť sú 
povinné oznámiť druhej strane bez zbytočného odkladu a preukázať jej trvanie.

7.4. Zaplatením zmluvných pokút nie sú dotknuté nároky objednávateľa na náhradu škody.

ČI. VIII
Zodpovednosť za vady

8.1 Poskytovateľ prehlasuje, že predmet zmluvy bude realizovať v súlade s dohodnutými 
podmienkami tejto zmluvy.
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8.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu uplatní bezodkladne po zistení vady.
8.3 O vade odovzdaných materiálov, zmluvné strany do 10 dní od jej zistenia vyhotovia 

protokol o reklamácii s uvedením primeranej lehoty na jej odstránenie.
8.4 V protokole o reklamácii sa uvedie: popis vady a lehota na odstránenie vady 

odovzdaných materiálov.

8.5 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch odovzdaných materiálov, 
stanovených v tejto zmluve a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8.6 Poskytovateľ je povinný odstrániť reklamované vady v technicky možnom najkratšom 
termíne, nie viac ako 30 pracovných dní.

8.7 Poskytovateľ poskytuje na predmet zmluvy, vrátane všetkých ich súčastí a 
príslušenstva, záruku v dĺžke minimálne 2 roky

ČI. IX
Trvanie zmluvy

9.1. Táto zmluva môže byť ukončená iba niektorým z nasledovných spôsobov:

a) odstúpením od zmluvy v zmysle bodu 9.3. a nasl. tejto zmluvy,

b) dňom straty oprávnenia poskytovateľa k výkonu činnosti, ktorá je potrebná pre 
realizáciu zmluvy, bez potreby uskutočnenia akéhokoľvek úkonu zo strany 
zmluvných strán,

c) písomnou dohodou zmluvných strán,

d) dňom vyhlásenia konkurzu alebo likvidácie na poskytovateľa, bez potreby 
uskutočnenia akéhokoľvek úkonu zo strany zmluvných strán.

9.2. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy pri podstatnom porušení 
zmluvnej povinnosti druhou zmluvnou stranou alebo keď sa pre druhú zmluvnú stranu 
stalo splnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožným.

9.3. Za podstatné porušenie sa na účely tejto zmluvy považuje:

a) omeškanie poskytovateľa s realizáciou predmetu zmluvy oproti dohodnutému 
termínu plnenia o viac ako 7 dní bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie 
objektívne ospravedlňoval,

b) ak cena bude fakturovaná v rozpore s platobnými podmienkami dohodnutými v 
tejto zmluve,

c) ak poskytovateľ poskytne objednávateľovi predmet zmluvy vo vážnom rozpore 
s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve,

d) ak objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 
kalendárnych dní.
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9.4. Ak zmluvná strana odstupuje od zmluvy, potom je povinná túto skutočnosť oznámiť 
druhej zmluvnej strane písomne. Takéto oznámenie musí označovať okolnosť resp. 
dôvod, pre ktorý zmluvná strana odstupuje od zmluvy a presnú citáciu ustanovenia 
zmluvy alebo právneho predpisu, ktorý ju k odstúpeniu oprávňuje. Bez týchto 
náležitostí je odstúpenie neplatné, ibaže právo odstúpiť od zmluvy vyplýva priamo 
zo zákona. Oznámenie o odstúpení od zmluvy môže obsahovať prehlásenie, že 
zmluvná strana odstupuje od zmluvy až okamihom márneho uplynutia lehoty 
stanovenej k odstráneniu porušenia, ktoré je dôvodom odstúpenia, ak je to vzhľadom 
k povahe porušenia povinnosti možné.

9.5. V prípade odstúpenia od zmluvy je toto odstúpenie účinné doručením písomného 
oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane, ak z obsahu odstúpenia nevyplýva 
neskorší účinok odstúpenia. Za riadne doručenie oznámenia o odstúpení od zmluvy sa 
považuje jeho doručenie prostredníctvom poskytovateľa poštovných služieb alebo 
kuriéra druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie 
doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na poslednú známu adresu 
zmluvnej strany.

9.6. Odstúpením od zmluvy nezaniká nárok oprávnenej strany na zaplatenie zmluvných 
pokút a na náhradu vzniknutej škody.

9.7. Zmluvné strany nie sú zodpovedné za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných 
záväzkov následkom pôsobenia vyššej moci v zmysle § 374 Obchodného zákonníka.

9.8. V prípade pôsobenia vyššej moci, lehoty dohodnuté k plneniu zmluvných záväzkov sa 
predlžujú o dobu jej pôsobenia.

9.9. Zmluvná strana ovplyvnená vyššou mocou je povinná druhú zmluvnú stranu 
upovedomiť písomne o začatí a ukončení pôsobenia vyššej moci bezodkladne, 
najneskôr však do 15 dní od začatia jej pôsobenia. Ak by tak zmluvná strana neurobila, 
nemôže sa zmluvná strana účinne dovolávať pôsobenia vyššej moci.

ČI. X
Záverečné ustanovenia

10.1. Zmluva môže byť zmenená a doplňovaná v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní 
formou číslovaného písomného dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.

10.2. Právne vzťahy oboch zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi SR.

10.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Poskytovateľ týmto prehlasuje, že 
súhlasí so zverejnením tejto zmluvy v celom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv. 
Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve 
vyhotovenia a poskytovateľ dve vyhotovenia.

10.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu pred jej podpisom prečítali jej obsahu 
porozumeli a s ním súhlasili, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
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Súčasťou zmluvy sú nasledovného prílohy:
Príloha č. 1: Cenová ponuka

Za poskytovateľa: Za objednávateľa:

dňa: dňa:

Prof. RNDr. Danie Ševčovič, DrSc.
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Společnost:
Adresa :

Univerzita Komenského v Bratislavé LINAK S
WE IMPROVE YOUR LIFE

K rukám : p. Jaroslav Šimon
Tel:
Fax :
Email:

Vaše číslo:

LINAK C&S s.r.o.
Náves 37 
Majetin 
75103 
Tel : 
Fax :

Kvotace číslo : l_2019_211 - UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE Dátum : 20.5.2020

CENOVÁ NABÍDKA a VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Uvedené ceny jsou bez DPH a dopravného do místa dodaní.

Objednaci kód Popis
Eur/ks

1-9 10-24 25-39 40+
J19141 250602000000K0B0A=B1 LCT10000530 446.37 357,92 297.63 238,54

Podminky : Cenová nabídka platí po dobu 6 mésícú od jejího sestavení

Téšíme se na další spolupráci

Za firmu LINAK C&S s.r.o.

ing. Richard Ponížil 
telefón :
email:

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY FIRMY LINAK A/S

1. Použití

1.1 Tyto obvyklé prodejni a dodací podminky platí pokud nebudou upravený zvláštni pisemnou dohodou zúčastnených straň. Jakékoliv podminky 

špecifikované kupujicim, které jsou v rozporu s témito obvyklými prodejnimi podminkami. nebudou záväzné pro LINAK A/S. trebaže LINAK A/S neuspeje 

v jakýchkoliv stižnostech proti nim. Žádná odchýlka od téchto podmínek nebude platit bez výslovného pisemného souhlasu společnosti LINAK A/S.

1.2 Mezinárodni obchodní podminky špecifikované v Jncoterms 2010" jsou platné mezi firmou LINAK A/S a kupujicim.

2. Objednávky
2.1 Žádná dohoda mezi firmou LINAK A/S a zákaznikem, týkajici se prodeje a dodávek zboží, nebude uskutečnéna, dokud LINAK A/S nevydá potvrzeni 
objednávky nebo jiné výslovné pisemné potvrzeni.

2.2 Pokud potvrzeni objednávky ze strany firmy LINAK A/S neodpovidá objednávce kupujiciho, kupujici si musi stežovat okamžité. Pokud tak opomene 
učinit, znamená to. že kupujici bude vázán obsahem potvrzené objednávky.

2.3 Cenová nabídka, proforma faktúry či dalši pridružená korespondence nejsou pro firmu LINAK A/S záväzné.

2.4 Žádné zrušení nebo zména objednávky nebude považována za akceptovanou, dokud firma LINAK A/S nepotvrdí tento fakt pisemné. V pŕipadé 
zrušení nebo zmény bude kupujici firmé LINAK A/S hradit všechny pŕiméŕené náklady vzmklé v souvislosti se zrušením nebo zménou objednávky.

3. Dodací podminky
3.1 Všechny dodávky firmy LINAK A/S budou realizovány pŕimo ze závodu (EXW Incoterms 2010) a kupujici nese všechna rizika pro pŕipad ztráty, 
poškozeni nebo zpoždéni v prúbéhu prepravy. Pri absenci jakékoliv dohody, bude doprava provedena za použití prostŕedkú firmy LINAK A/S 
považovaných za nejlepši, bez jakékoliv odpovédnosti pro firmu LINAK A/S. Pojišteni bude uzavŕeno v pŕipadé pisemného požadavku kupujicim.

3.2 Firma LINAK A/S se zaručuje, že provede odpovidajici opatrení, aby dodala zboži včas. Pokud se však vyskytne zdrženi, firma LINAK A/S je 
oprávnéna posunout termín dodáni až o 30 dnu, aniž by kupujícimu vznikl nárok zrušení objednávky. Pozdni dodáni zboži nedává kupujícimu právo 
požadovat kompenzaci.
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4. Poplatky a cla
Kromé kúpni ceny zaplatí kupujíci také jakýkoliv poplatek nebo clo za kupované zboží, stejné jako jakékoliv nutné náklady spojené se schválením 
kupovaného zboží.

5. Ceny
Firma LINAK A/S si vyhrazuje právo zménit ceny, dokud nebude vydáno konečné potvrzeni objednávky. Firma LINAK A/S si také vyhrazuje právo 
zménit ceny potvrzených objednávek v pŕipadé zmény výrobnich nákladu, platu / mezd, ceny materiálu, subdodávek. sménného kurzu, výloh uložených 
verejnou moci a oficiálni diskontní sazby.

6. Platebni podminky
6.1 Platba musí být provedena nejpozdéji v čase dodávky ze závodu, pokud nebude pisemné dohodnuto jinak.

6.2 Pri zpoždéni platby je firma LINAK A/S oprávnéna požadovat 2% úrok z kúpni ceny za mésic nebo část mésice, stejné jako zadržet všechny budouci 
zásilky. Pokud bude platba zpoždena, je firma LINAK A/S oprávnéna požadovat, aby kupujicí zaplatil všechny pňméŕené náklady vzniklé ve spojení
s právnimi i neprávnimi kroky podniknutými za účelem ziskáni platby

6.3 Kupujicí není oprávnén odepŕit žádnou platbu v pŕipadé údajných nároku vúči firmé LINAK A/S, pokud takové nároky nebyly pisemné 
akceptovány firmou LINAK A/S.

6.4 Pokud se kupujicímu nepodarí pŕevzit dodávku zásilky nebo části zásilky, které jsou nachystané k dodáni v dohodnutý den, kupujicí provede platbu, 
jako by zásilka byla uskutečnéna, pokud není pisemné dohodnuto jinak.

7. Vlastnická práva
Dokud firma LINAK A/S neobdrži plnou platbu za dodané zboží, dodané výrobky zústávaji majetkem firmy LINAK A/S, tŕebaže je kupujíci začal použivat 
nebo zpracovávat nebo je začal začleňovat do svých vlastnich výrobku.

8 Duševní vlastnická práva
8.1 Firma LINAK A/S si vyhrazuje všechna práva na výrobky a jejich provedeni. Výrobky nesmi být kopirovány nebo poskytnutý jakýmkoliv tretím 
stranám za účelem kopirováni a napodobováni. Všechny nákresy a popisy zaslané kupujicímu zústávaji majetkem firmy LINAK A/S a nesmi být 
kopirovány, postupovány nebo ukazovány jakýmkoliv tretím stranám jakýmkoliv zpúsobem bez souhlasu firmy LINAK A/S.

8.2 Pokud bude opatrení v klauzuli 8.1 porušeno, kupujicí zaplatí firmé LINAK A/S následujici:
1. Náhradu za jakoukoliv ztrátu odpovidajici nelegálnimu napodobováni.
2. Všechny náklady vzniklé ve spojení se soudnim vymáhánim práv firmy LINAK A/S.
3. Všechny náklady vzniklé ve spojení s mimosoudnim vymáhánim práv firmy LINAK A/S

9. Technické zmény a schválení
9.1 Firma LINAK A/S si vyhrazuje právo provést technické a dalši zmény výrobku včetné již objednaných výrobkú a to bez pŕedchoziho upozornéni, 
pokud tak múže být učinéno beze zmény odsouhlasených technických specifikaci

9.2 Firma LINAK A/S neni odpovédná za nedostatek nebo špatné pochopení mformaci v katalozich a dalšich pisemných materiálech vypracovaných 
firmou LINAK A/S.

9.3 Kupujicí je plné odpovédný za použiváni koupených výrobku, ať už takové použití bylo nebo nebylo schváleno firmou LINAK A/S. Výrobky nesmi 
být za žádných okolnosti použivány v pobŕežnich instalacich, v letadlech. v námoŕnich aplikacich nebo prostŕedcích. ve kterých je nebezpeči výbuchu 
a ani v jakémkoliv spojení s atomovou energii.

9.4 Kupujíci se zaväzuje zažádat si o všechny nezbytné národní i mezinárodni schválení jakéhokoliv výrobku, ve kterém jsou použitý výrobky 
firmy LINAK A/S.

10 Stížnosti
10.1 Pokud si kupujicí prehlási, že jsou doručené výrobky vadné, musi si neprodlené stéžovat firmé LINAK A/S.

10.2 Kupujicí zkontroluje zásilku okamžité pň príjmu, aby si ovéňl jakékoliv nedostatky, vady, chyby nebo jakékoliv odchýlky od smlouvy. Pokud si 
kupujíci bude stéžovat firmé LINAK A/S, musi takové stižnosti postoupit firmé LINAK A/S nejpozdéji do 10 dnu od pŕijetí výrobku, pakliže prípadné vady 
mohly být objeveny béhem prijímači kontroly kupujicím.

10.3 Jakékoliv poškozeni nebo ztráta, které se vyskytnou béhem prepravy, nejsou záležitosti firmy LINAK A/S. Nároky na náhradu vzniklé 
za takovýchto okolnosti smi být učinény jen proti dotyčnému dopravci.

11. Práva v pŕipadé nesouladu
11.1 Odpovédnost firmy LINAK A/S za vadné dodané výrobky je omezena, jak je stanoveno následovné:
Firma LINAK A/S je povinná provést pouze znovudodání nebo opravu vadných výrobku a to podie uvážení firmy LINAK A/S.

11.2 Pokud jsou vady objeveny ve tvaru, v materiálu nebo výrobé výrobku firmy LINAK A/S béhem 18 mésicú od data dodáni, firma LINAK A/S si bude 
moci svobodné vybrat, zda zboží dodá znovu nebo je opraví. Kupujíci si musí okamžité pisemne stéžovat firmé LINAK A/S a vadné výrobky musi 
odeslat do firmy LINAK A/S nebo na adresu stanovenou firmou LINAK A/S, s dopravou a pojišténim placeným zasilatelem, s prílohou popisu dúvodu 
pro takové navráceni. Pokud firma LINAK A/S akceptuje, že oprávnená stížnost byla podána včas, zašle výrobky náhradní nebo je zdarma opraví. 
Firma LINAK A/S odškodní kupujíciho za prepravní náklady, vydané kupujicim na posláni vadného výrobku do obchodniho místa firmy LINAK A/S, 
pouze pokud firma LINAK A/S odsouhlasila pisemné zpúsob zaslání a náklady pred zaslánim výrobku.

11.3 Firma LINAK A/S nebude za žádných okolností odstraňovat, nahrazovat nebo znovu montovat výrobky firmy LINAK A/S. které byly začlenény
do jiných neoriginálnich výrobkú firmy LINAK A/S. Znovudodání nebo oprava v rámci garance nebude za žádných okolnosti provádéna mimo obchodní 
mista firmy LINAK A/S.
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12. Záruka na výrobek
12.1 Firma LINAK A/S dáva záruku na výrobek dle odpovidajicích zákonu s tímto spojených, ale nepŕebírá žádnou odpovédnost mimo rámec platné 
legislatívy. Jakákoliv záruka na výrobky nestanovená zákonem, která vznikla v souvislosti s právni praxi týkajicí se náhrad, je tímto výlučné odmitnuta. 
Firma LINAK A/S neni odpovédná za výrobni ztráty, ztráty ze zisku nebo jiné nepŕimé ztráty zpusobené vadnými výrobky firmy LINAK A/S.

12.2 Kupujíci poskytne náhradu ŕirmé LINAK A/S do té miry, jakou je firma LINAK A/S zodpovédná vzhledem ke tretím stranám za jakékoliv poškození 
nebo ztrátu, za kterou firma LINAK A/S neni odpovédná vzhledem ke kupujicimu v souladu s bodem 12.1.

13. Vyšší moc
13.1 Následujici okolnosti vedou ke zprošténi odpovédnosti, jestliže zabraňuji splnéni dohody nebo čini výkon nepŕiméŕené obtižným: pracovni spory
a jakékoliv jiné okolnosti mimo kontrolu zúčastnéných straň, jako oheň, válka, mobilizace nebo vojenský povolávací rozkaz podobných rozmérú, zabavení, 
konfiskace, omezení mény, občanské nepokoje nebo výtržnosti, absence dopravy, všeobecný nedostatek zboží, omezeni paliv a chyby nebo zpoždéni 
v dodávkách od subdodavatelú kvúli jakýmkoliv okolnostem zmĺnéným v tomto odstavci.

13.2 Zmĺnéné okolnosti vyústi ve vyšší moc, jen pokud jejich vliv na splnéni dohody v čase utváŕeni dohody nebylo možné pŕedvidat.

13.3 Strana, která si preje vznést nárok na jakýkoliv prípad vyšší moci, jak je zminéno v odstavci 13.1, bude bez zdrženi informovat druhou stranu 
pisemné o začátku a konci takových prípadu. V pŕípadé vyšší moci na strané kupujíciho, tento pokryje náklady vydané prodejcem ve spojení
se zajišténim a ochranou výrobku firmy LINAK A/S, o který se jedná

14. Diskrétnost
Kupujíci bude pŕisné držet v tajnosti a neprozradi žádné tŕeti strané žádné dúvémé informace získané diky obchodu s firmou LINAK A/S.

15. Platné právo a misto príslušného soudu
15.1 Jakékoliv neshody a rozepŕe mezi firmou LINAK A/S a kupujicim budou urovnány pouze podie dánského práva.

15.2 Pokud firma LINAK A/S nedá svúj pisemný souhlas s procesem arbitráže, která se pak bude konat v Kodani, všechny rozepŕe budou urovnány 
soudné v misté firmy LINAK A/S u soudu v Sonderborgu (Retten i Sonderborg) nebo západnim obvodu dánského nejvyššiho soudu (Vestre Landsret), 
v závislosti na povaze prípadu, kterého se to týká.
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