Všeobecné obchodní, dodací a platební podmínky
společnosti Simpson Strong-Tie GmbH
(dále jen „Simpson“) z roku 2017

Úvodní ustanovení
Společnost Simpson mimo jiné obchoduje s dřevěnými pražci a s různým dalším
příslušenstvím. Obchoduje dále rovněž s dalším zbožím, které je pro toto odvětví typické.
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Tyto všeobecné podmínky (dále jen „VP“) se vztahují na prodej movitých věcí
společnostem pro účely výkonu jejich podnikání. Spotřebitelům nejsou realizovány žádné
prodeje (nákup spotřebního zboží).
Článek 1. Obecné podmínky
1.1

Společnost je fyzická nebo právnická osoba nebo právní partnerství mající právní
způsobilost vykonávat samostatnou odbornou nebo obchodní činnost při uzavření právní
transakce.

1.2

Veškeré dodávky a služby od společnosti Simpson jsou realizovány na základě těchto VP
a vztahují se rovněž na budoucí transakce mezi smluvními partnery. Společnost Simpson
si výslovně vyhrazuje právo tyto VP aktualizovat a v takovém případě platí nejaktuálnější
verze těchto VP.

1.3

Tyto VP mají výhradní platnost. Předpisy, které se liší od těchto VP nebo od všeobecných
obchodních a dodacích podmínek smluvních partnerů, platí jen tehdy, potvrdí-li je
písemně společnost Simpson.

1.4

Ústní dohody nebo vysvětlení od jiných osob, které nejsou společností Simpson výlučně
oprávněny tak činit, platí jen tehdy, potvrdí-li je písemně společnost Simpson.

1.5

Veškeré povinnosti a sdělení ohledně požadovaných informací v souladu s předpisy, které
se týkají smluv o obchodu uzavřeném na dálku (§ 312 b a násl. BGB [německý občanský
zákoník]), jsou vyloučeny v rozsahu, ve kterém to umožňují právní předpisy § 312 e odst.
II BGB. Další informační povinnosti společnosti Simpson, které se zakládají na jiných
právních předpisech, tím nejsou dotčeny.

1.6

Vlastnosti stanovené v příslušné výkonnostní specifikaci zboží definují úplně a
jednoznačně vlastnosti dodávaných výrobků. Toto ustanovení platí rovněž stejným
způsobem na popis různých služeb.
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Popis výrobků, které mají být dodány, nebo služeb, které mají být poskytnuty, kdy tento
popis doplňuje nebo mění tuto výkonnostní specifikaci, není zejména obsažen ve
veřejných prohlášeních společnosti Simpson, výrobce, jejich asistentů nebo třetích stran
(např. veřejně dostupná prohlášení o vlastnostech výrobků nebo o popisu služeb).
1.7

Poskytnutí služby společností Simpson představuje nejaktuálnější stav uznávaných
technických pravidel.

2.1

Uvedené a popsané výrobky a služby nepředstavují závaznou smlouvu ze strany
společnosti Simpson a podléhají změnám. Představují dále požadavek, aby dotčený
zákazník předložil společnosti Simpson závaznou nabídku na nákup zboží. Toto
ustanovení platí rovněž stejným způsobem pro poskytování různých služeb.

2.2

Smlouva o nákupu zboží nebo služeb vzniká v okamžiku, kdy společnost Simpson zašle
zákazníkovi písemné potvrzení objednávky. Potvrzení objednávky je obecně prováděno
společností Simpson společně s předložením faktury. Společnost Simpson a zákazník se
mohou samostatně dohodnout na tom, že společnost Simpson přijme nabídku
prostřednictvím elektronického potvrzení, ale i zasláním e-mailu. Tento e-mail potvrzuje,
že společnost Simpson přijala objednávku, a dále uvádí podrobné údaje pro zákazníka a
je považován za písemné potvrzení objednávky.

2.3

Společnost Simpson nepřejímá riziko pořízení s ohledem na nabízené zboží. Společnost
Simpson má právo od smlouvy odstoupit, pokud neobdrží zboží, které má být dodáno,
navzdory předchozímu uzavření příslušné kupní smlouvy. Odpovědnost společnosti
Simpson za úmyslnou nebo hrubou nedbalost zůstává nedotčena. Společnost Simpson
bude kupujícího ihned informovat o tom, že dodaný výrobek nebude včas k dispozici, a
budou-li si přát od smlouvy odstoupit, uplatí ihned svá práva na odstoupení. V případě
odstoupení uhradí společnost Simpson kupujícímu související platbu.

2.4

Technické změny ve výrobě a změny zboží, formy, vlastností, obsahu, barvy nebo
hmotnosti jsou výslovně vyhrazeny v rozsahu, v jakém mohou být pro zákazníka
přiměřeně přijatelné. Toto ustanovení platí rovněž stejným způsobem pro změny ve
výkonu služeb, které jsou pro zákazníka přijatelné.

2.5

S výhradou tiskových chyb, překlepů a jiných chyb.
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Článek 2. Nabídky a uzavření smlouvy, vykonávací listiny

Článek 3. Ceny a platební podmínky, prodlení
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3.1. Příslušné stanovené ceny jsou čistými cenami v eurech, bez DPH. K nákupu dochází na
příslušném stanoveném a oznámeném místě odeslání. Platí zdokumentovaná cena v den,
kdy je zboží odesláno společností Simpson z příslušného místa odeslání. Společnost
Simpson si v individuálních případech vyhrazuje právo požádat o přiměřenou úhradu
zálohy. Společnost Simpson bude vázána individuálními nabídkami předloženými
zákazníkům po dobu 60 dnů, pokud jsou uvedeny v přehledu hrubých cen.
3.2. Není-li výslovně písemně sjednáno něco jiného, platba za zboží bude provedena do 30
dnů po dni vystavení faktury, a to bez prodlení. U exportních prodejů musí být platba
provedena výhradně v čisté výši, a to v okamžiku odeslání nebo poskytnutí zboží k
vyzvednutí. Směnky a šeky budou přijímány jen po individuální písemné dohodě a budou
akceptovány pouze za účelem úhrady. Diskontní poplatky a poplatky za inkaso hradí
zákazník.
3.3. V případě prodlení platí zákonné předpisy. Vyskytnou-li se vady, kupující nemá právo
zadržení, pokud to přiměřeným způsobem nesouvisí s vadami a očekávanými náklady na
následné dodání, následným plněním nebo nápravou vad. Naproti tomu v případě služeb
zákazník není oprávněn uplatnit nároky a práva ohledně vad díla, jestliže nebyly
provedeny řádné platby a existuje-li splatná částka, souvisí-li to přiměřeně s hodnotou
služeb s vadami.
3.4. V případě prodlení s platbou má společnost Simpson právo účtovat úrok z prodlení ve
výši 8 procentních bodů nad základní úrokovou sazbu Evropské centrální banky za
kalendářní rok, a to v souladu s § 247 BGB. Kupující má právo prokázat, že škody nejsou
vyšší než 8 procent nad základní úrokovou sazbu. Společnost Simpson má právo
prokázat, že vznikly vyšší škody než ty, které jsou uvedeny v první větě tohoto článku.
3.5. Zákazník má výslovné právo započíst platby v případě, že existují nesporné vzájemné
pohledávky nebo právně opodstatněné nároky.
3.6. Jestliže zákazník neplní své povinnosti, zejména co se týče platebních povinností, pokud
jde o veškeré částky splatné ze strany společnosti Simpson, nebo v případě, kdy je
zjištěna zákazníkova neschopnost platit nebo jeho neochota hradit své závazky, má
společnost Simpson právo požadovat okamžitou úhradu všech svých pohledávek, které
dosud nebyly uhrazeny, odložených pohledávek a zejména pohledávek vůči zákazníkovi,
které dosud nejsou splatné. Společnost Simpson má dále právo požadovat předchozí
platbu v případě, že vznikají další obchodní vztahy.
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Článek 4. Výhrada vlastnictví
Společnost Simpson si výslovně vyhrazuje vlastnictví dodaného zboží, a to do okamžiku
provedení jeho plné úhrady. Přechod vlastnictví probíhá v okamžiku, kdy je splatná částka
nezrušitelně připsána na stanovený obchodní účet společnosti Simpson a kdy má k ní
společnost Simpson neomezený přístup.

4.2

Společnost Simpson si výslovně vyhrazuje vlastnictví dodaného zboží do okamžiku, kdy
jsou plně vypořádány všechny pohledávky plynoucí z existujícího obchodního vztahu.

4.3

Je-li vyhrazené zboží smíšeno nebo zkombinováno s jiným nebo externím zbožím
zákazníka, platí právní ustanovení § 947 a 948 BGB.

4.4

Zákazník má právo vyhrazené zboží opětovně prodat v rámci řádné obchodní transakce,
a to s podmínkou své vlastní výhrady vlastnictví. Zákazníkovi není umožněno provádět
jiné úkony se zbožím, zejména nemá právo prodat zboží za účelem zajištění nebo
zastavení svého majetku.

4.5

Po podání objednávky a po přijetí zboží postupuje zákazník společnosti Simpson všechny
své pohledávky vůči svým vlastním zákazníkům, které plynou z vyhrazeného zboží, které
je prodáváno, včetně všech druhotných nároků ze zajištění platebních pohledávek ze
strany společnosti Simpson. Na žádost společnosti Simpson zákazník informuje své
zákazníky nebo třetí strany o tomto postoupení a poskytne společnosti Simpson veškeré
informace a dokumentaci, které společnost Simpson vyžaduje za účelem uplatnění tohoto
nároku svým jménem.

4.6

Jsou-li společnosti Simpson postoupena zajištění za její pohledávky vůči zákazníkovi,
která přesahují hodnotu zboží o větší než přípustný rozsah, společnost Simpson má
povinnost tato zajištění dle svého uvážení a na žádost zákazníka uvolnit.

4.7

Zákazník bude třetí strany ihned informovat o výhradě vlastnictví, hrozí-li nebo dojde-li k
zajištění nebo zastavení vyhrazeného zboží. Zákazník bude dále informovat společnost
Simpson o jakémkoli takovémto procesu a vystaví všechny potřebné dokumenty, aby
zabránil zabavení nebo uplatnění vlastnických práv.

4.8

Zákazník má povinnost vyhrazené zboží odpovídajícím způsobem zajistit proti požáru,
vodě, rozbití nebo krádeži, a to po celou dobu trvání výhrady vlastnictví, a poskytne o tom
vhodné ověření. Společnost Simpson si vyhrazuje právo pojistit vyhrazené zboží na své
náklady.
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4.1

4.9

V případě zpožděných plateb, pozastavení platby nebo insolvenčního návrhu na straně
zákazníka nebo věřitele má společnost Simpson právo požadovat zpětné převzetí
vyhrazeného zboží, aniž by tím byla dotčena její jiná práva. Možné prostředky z dalšího
prodeje budou připsány ve prospěch zákazníka, a to po odečtení veškerých nákladů a
výdajů vzniklých v této souvislosti, bez samostatného ověření však nesmí přesáhnout
20 % z prostředků z prodeje. Případný přebytek bude vyplacen zákazníkovi. Zpětné
převzetí vyhrazeného zboží výslovně nepředstavuje odstoupení od smlouvy, ledaže by
současně společnost Simpson učinila prohlášení v tomto smyslu.
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Článek 5. Přepravní podmínky a dodací lhůty, komisní transakce
5.1

Ceny vycházejí z příslušného aktuálního ceníku. Řídicím dokumentem, pokud jde o typ a
rozsah dodávek a služeb, je písemné potvrzení objednávky ze strany společnosti
Simpson. Brožury, výkresy, rozměry a informace o hmotnosti jsou nezávazné, pokud
nejsou uvedené v písemném potvrzení objednávky.

5.2

U zaslání mimo území Spolkové republiky Německo budou náklady plynoucí ze zaslání
balíkovou službou / speditérem ze závodu společnosti Simpson účtovány k tíži
společnosti Simpson, není-li dosaženo příslušné minimální hodnoty objednávky pro
bezplatné zaslání. Informace o výše uvedeném si lze vyžádat během objednacího
procesu. Změny v tomto ohledu lze provést prostřednictvím individuálních smluvních
ujednání.

5.3

Společnost Simpson má právo realizovat částečné dodávky, pokud jsou pro zákazníka
přiměřené. Náklady na následné dodání uhradí v tomto případě zákazník.

5.4

Dodání objednaného zboží nebo poskytnutí služeb je obecně realizováno do 10–14
pracovních dnů. Dodací lhůty vyžadují výslovný písemný souhlas. V některých případech
závisí čas dodání na místních a dočasných podmínkách a společnost Simpson za to není
schopna převzít jakoukoli odpovědnost nebo závazek. Dodávky jsou realizovány s
potřebnou péčí uvážlivého a obezřetného podnikatele v právních obchodních vztazích.

5.5

Riziko náhodné ztráty přechází na zákazníka v okamžiku, kdy je zboží předáno osobě
provádějící přepravu nebo jakmile opustí sféru vlivu společnosti Simpson pro účely
zaslání. Stane-li se zaslání nemožným nikoli zaviněním prodávajícího, přechází riziko na
kupujícího oznámením, že je zboží připraveno k zaslání.

5.6

Škody na balení nebo objednaném zboží, které jsou způsobeny zasláním a které lze
snadno zjistit bez podrobné kontroly při dodání, by měl zákazník před převzetím dodávky
nahlásit osobě provádějící přepravu. Tato zpráva bude předána společnosti Simpson do
přiměřené lhůty po převzetí dodávky.

5

V této souvislosti je zákazník povinen oznámit společnosti Simpson veškeré vady
materiálu a vady v právním nároku, a to písemně do přiměřené lhůty. Zprávy o vadách
musejí uvádět co nejvíce podrobností, které je zákazník schopen podat. Zákazník předloží
reklamaci vad společnosti Simpson ihned a bez prodlení (§ 377 HGB [německý obchodní
zákoník]). V případě, že zpráva o vadách nebude předložena ihned, platí zákonné
předpisy.
Společnost Simpson nezodpovídá za vady dodaného zboží zajišťovaného třetími stranami
a zaslaného zákazníkovi beze změn. Odpovědnost společnosti Simpson za úmyslnou
nebo hrubou nedbalost tím zůstává nedotčena.

5.8

Jsou-li dodávky odeslány za více než 2 týdny po sjednané dodací lhůtě na žádost
zákazníka nebo nebyla-li sjednána žádná přesná dodací lhůta a zaslání je na žádost
zákazníka opožděno poté, kdy společnost Simpson zákazníka informovala, že dodávky
jsou připraveny k odeslání, společnost Simpson má právo požadovat úhradu pevně
stanoveného poplatku za uskladnění za každý měsíc (poměrně za částečné měsíce) v
hodnotě 1 % z ceny dodací položky, nejvýše však 50 eur. Kupující je oprávněn ověřit, že
společnosti Simpson nevznikly žádné náklady nebo že vznikly ve výrazně nižším objemu.
Společnost Simpson má právo prokázat, že vznikly vyšší náklady.

5.9

Zákazník smí prodat komisní zboží jen za platbu v hotovosti. Společnost Simpson bude o
převáděné prodejní a kupní ceně informována do 5 kalendářních dnů. Zákazník si
ponechá peníze získané prodejem komisního zboží jako správce majetku společnosti
Simpson.

5.10 Zákazník nemá právo komisní zboží společnosti Simpson zabavit a zadržet. Povinností
zákazníka je odpovídajícím způsobem pojistit veškeré přijaté komisní zboží a společnosti
Simpson na požádání předložit doklad o pojištění. Společnost Simpson má právo pojistit
komisní zboží svým jménem.
5.11 Vrácení zboží: Zásadou je, že vrácené zboží můžeme převzít pouze po předchozí
písemné dohodě, přičemž smluvně vyrobené zboží nelze vrátit. Jsou-li zboží a obaly v
neporušeném stavu, bude vystaven dobropis, a to za těchto podmínek:
Nepoškozené zboží společnosti Simpson, v původním balení a v úplném počtu jednotek
balení. Částka vystaveného dobropisu závisí na dni vystavení faktury.
Déle než 4 roky: 50 % / 4 roky: 60 % / 2–3 roky: 70 % / předchozí + stávající rok: 80 %
příslušné původní kupní hodnoty v plné výši.
Náklady na vrácení ponese odesílatel. Výrobky musejí být uvedeny ve stávajícím ceníku.
Výrobky s aktuálními kódy EAN musejí být vráceny jako výrobky opatřené kódy EAN.
Úplný počet jednotek balení, žádné otevřené jednotky balení. Ke každé položce musí být
přiložena kopie faktury k původní objednávce.
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5.7
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Článek 6. Vady materiálu a záruka
6.1

V případě vad zboží si společnost Simpson vyhrazuje právo jako nápravu vady nejprve
poskytnout záruční servis nebo provést náhradní dodání, a to dle svého uvážení. Jestliže
zákazník požaduje odstranění vady, tato náprava vady bude považována za nezajištěnou
po druhém neúspěšném pokusu. V případě, že nedojde k následnému plnění, má
zákazník právo dle svého uvážení na slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.
Předešle uvedené nemá vliv na právo zákazníka požadovat v souladu se zákonnými
ustanoveními od společnosti Simpson odškodnění místo servisu.

6.2

Reklamace vad ze strany zákazníka jsou neplatné, existuje-li pouze nevýznamná
odchylka od sjednané povahy zboží nebo jen nevýznamná ztráta použitelnosti dodaných
předmětů.

6.3

Kromě vad materiálu a záručních práv zde popsaných a zákonných práv mohou rovněž v
individuálních případech platit prodloužené záruky výrobce. Ty budou popsány
samostatně a sděleny v případě příslušných výrobků nebo služeb.
Článek 7. Odpovědnost a omezení odpovědnosti

7.1

Odpovědnost společnosti Simpson v případech úmyslné nebo hrubé nedbalosti na její
straně nebo na straně jejího zástupce nebo zprostředkovatele je omezena jen na
předvídatelné škody typické pro dotčenou smlouvu, jestliže dodaná položka působí škodu
na oprávněném vlastnictví zákazníka, tj. na jiných předmětech. V opačném případě nese
společnost Simpson odpovědnost pouze v souladu se zákony o odpovědnosti za výrobky
a v důsledku újmy na životě nebo zdraví, ale i zaviněného porušení základních smluvních
povinností. Nárok na odškodnění za porušení základní smluvní povinnosti je však omezen
na předvídatelné škody, typické pro danou smlouvu. Odpovědnost za škodu způsobenou
dodanou položkou na zákonném majetku zákazníka, např. na jiných předmětech, se tím
však zcela vylučuje. Ustanovení článků 3 a 4 tohoto článku se nevztahují na případ
nekalého úmyslu nebo hrubé nedbalosti a pokud nejde o újmu na životě nebo zdraví. Toto
ustanovení zahrnuje škody spojené s plněním a škody místa plnění z jakýchkoli právních
důvodů, zejména za vady, porušení povinností plynoucích ze smluvní povinnosti nebo
nezákonné chování. To platí rovněž pro nároky na náhradu za marné výdaje.
Odpovědnost za prodlení je však stanovena podle ustanovení článku 7.3 a odpovědnost
za nemožnost podle ustanovení článku 7.5. S předchozími ustanoveními není spojena
žádná změna průkazní povinnosti v neprospěch zákazníka.
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7.2

Při prodlení s plněním v případě úmyslné nebo hrubé nedbalosti na straně společnosti
nebo jejího zástupce nebo zprostředkovatele ponese společnost Simpson odpovědnost v
souladu se zákonnými předpisy. V jiných případech prodlení s plněním bude odpovědnost
společnosti Simpson za škody nad rámec plnění omezena na 5 % a za škody místo
plnění na 5 % hodnoty dodávky. Další nároky zákazníka jsou rovněž vyloučeny po
uplynutí lhůty pro splnění stanovené společností Simpson. Výše uvedený limit neplatí v
případě odpovědnosti z důvodu újmy na životě nebo na zdraví. S předchozími
ustanoveními není spojena žádná změna průkazní povinnosti v neprospěch zákazníka.
V případech vyšší moci budou dodací lhůty a období prodlouženy o dobu trvání události.

7.4

Pokud je dodání nemožné, má zákazník právo požadovat náhradu škod v souladu se
zákonnými předpisy. Nárok zákazníka na odškodnění nad rámec nebo místo servisu a na
náhradu marných výdajů je však omezen na 10 % hodnoty podílu dodávky, kterou z
důvodu nemožnosti nelze použít. Další nároky zákazníka na základě nemožnosti dodání
jsou vyloučeny. Toto omezení neplatí v případech nekalého úmyslu nebo hrubé
nedbalosti nebo v důsledku újmy na životě nebo na zdraví. Právo zákazníka na
odstoupení od smlouvy zůstává nedotčeno. S předchozími ustanoveními není spojena
žádná změna průkazní povinnosti v neprospěch zákazníka.
Článek 8. Právo na odstoupení

8.1

Zákazník může od této smlouvy odstoupit pouze v souladu s právními ustanoveními,
jestliže společnost Simpson zodpovídá za porušení povinnosti. Dochází-li k porušením,
musí zákazník poté, co o to byl požádán společností Simpson, sdělit do přiměřené doby,
zda od smlouvy z důvodu porušení smlouvy odstoupí, nebo zda na dodání trvá. V případě
vad však platí zákonné předpisy a ustanovení článku 6 těchto VP. Společnost Simpson si
vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit bez výpovědní lhůty, dojde-li k prodlení s platbou
nebo k dalším případům, které jsou uvedeny v bodě 3.6.
Článek 9. Promlčecí doba

9.1

Na promlčecí dobu se vztahují zákonná ustanovení o koupi spotřebního zboží, pokud není
v následujících ustanoveních sjednáno něco odlišného.

9.2

Je-li dodaný předmět použitým výrobkem, promlčecí doba pro nároky na náhradu škod z
důvodu vad, a to z jakéhokoli právního důvodu, bude šest měsíců, u ostatních nároků a
práv z důvodu vad pak jeden rok.
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9.3

Je-li dodaný předmět novým výrobkem, promlčecí doba pro nároky na náhradu škod z
důvodu vad, a to z jakéhokoli právního důvodu, bude jeden rok.

9.4

Promlčecí doba uvedená v bodech 9.2 a 9.3 platí rovněž pro ostatní nároky na náhradu
škod vůči společnosti Simpson, bez ohledu na jejich právní podklad. Platí rovněž pro
nároky, které nejsou spojeny s vadou.

9.5

Výše uvedená promlčecí doba platí za následujících podmínek:

a)

Promlčecí doby obecně neplatí v případě úmyslu.

b)

Promlčecí doby uvedené v bodech 9.2 a 9.3 rovněž neplatí v případech, kdy společnost
Simpson podvodně zatajila vadu nebo poskytla záruku na vlastnosti dodané položky.

c)

Promlčecí doby se rovněž nevztahují na nároky na náhradu škod v případě újmy na
životě, zdraví nebo na svobodě, na nároky podle zákona o odpovědnosti za výrobky, na
hrubé úmyslné porušení povinností nebo zaviněné porušení základních smluvních
povinností.

9.6

Ve všech případech nároků na náhradu škod začíná promlčecí doba běžet odesláním.

9.7

Jsou-li v tomto ustanovení zmíněny nároky na odškodnění, zahrnuje to rovněž nároky na
náhradu marných výdajů.

9.8

Není-li výslovně sjednáno něco jiného, nejsou tím dotčena zákonná ustanovení na
začátku promlčecí lhůty, pozastavení uplynutí promlčecí lhůty, pozastavení běhu a
opětovné zahájení promlčecí lhůty. S předchozími ustanoveními není spojena žádná
změna průkazní povinnosti v neprospěch zákazníka.
Článek 10. Reklamace

10.1 Zákazník je povinen zboží ihned po dodání zkontrolovat, a to v rámci běžné činnosti, a
okamžitě písemně informovat společnost Simpson o jakýchkoli zjištěných vadách. Není-li
žádná taková zpráva předložena, zboží je považováno za schválené, pokud byla vada při
kontrole zjistitelná.
10.2 Vznikne-li tato vada v pozdější době, musí být nahlášena ihned po zjištění společnosti
Simpson a nejpozději do jednoho týdne. Není-li žádná taková zpráva předložena, zboží je
považováno za schválené, a to i s přihlédnutím k této vadě.
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10.3 V případě reklamací musí společnosti Simpson předložena veškerá dokumentace spojená
s objednávkou, přičemž v opačném případě nelze zaručit okamžitou kontrolu a zpracování
oznámení o vadách.
10.4 Jestliže během konfigurace nebo podobného procesu nebo v případě požadavků na
změnu nepředloží zákazník konkrétní informace o povaze, rozsahu, značce nebo typu
nových dílů, společnost Simpson definuje tyto vlastnosti podle svého vlastního výlučného
uvážení, a to se současným přihlédnutím k obecně uznávaným technickým pravidlům a v
rozsahu, ve kterém to pro zákazníka může být přiměřeně přijatelné.
10.5 Dodávky, jejichž množství se liší až o 5 % směrem nahoru i dolu, nejsou důvodem k
reklamaci. Vyfakturováno bude dodané množství, včetně vyrobených vzorků.

11.1 Společnost Simpson bude uchovávat osobní údaje, pokud je toto uchovávání nezbytné a
zásadní pro smluvní vztah a pro zpracování objednávky. Společnost Simpson se dále
zavazuje dodržovat veškerá právní ustanovení týkající se ochrany údajů, zejména BDSG
(německý federální zákon o ochraně údajů), TDSV (německé nařízení o ochraně údajů v
odvětví telekomunikací), TDDSG (německý zákon o ochraně údajů o telekomunikačních
službách), hesenský zákon o ochraně údajů atd. Společnost Simpson se dále zavazuje
přimět své zaměstnance a další zprostředkovatele k dodržování těchto předpisů. Přijetím
těchto VP zákazník souhlasí, že společnost Simpson může shromažďovat, zpracovávat,
používat a uchovávat jeho osobní údaje, a to v rámci smluvního vztahu. Zákazník dále
dovoluje společnosti Simpson, aby používala jeho údaje pro inzertní účely. Zákazník má
právo tento souhlas kdykoliv a s okamžitým účinkem do budoucna zrušit. V takovém
případě má společnost Simpson povinnost okamžitě smazat všechny údaje shromážděné
o zákazníkovi. To se nevztahuje na zpracování objednávky, která dosud nebyla
realizována. V takovém případě budou údaje smazány ihned po dokončení jejího
zpracování. Kromě toho platí rovněž ustanovení jakéhokoli prohlášení společnosti
Simpson o ochraně údajů.
Článek 12. Závěrečná ustanovení
12.1 Jestliže je jakékoli samostatné ustanovení těchto VP nesplnitelné nebo se stane
nesplnitelným nebo obsahuje-li smlouva mezery, nebude to mít vliv na účinnost
zbývajících ustanovení. Nesplnitelná a chybějící ustanovení budou nahrazena nebo
doplněna ustanoveními, která odpovídají obchodnímu nebo právnímu záměru původních
ustanovení smluvních stran. To platí rovněž v případě, že se stane nesplnitelným toto
ustanovení.
12.2 Platí zákony Spolkové republiky Německo, s výslovným vyloučením Úmluvy OSN o
smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Místem soudní příslušnosti je Friedberg
(Hesensko).
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Článek 11. Ochrana údajů

