WestRock
Podmínky prodeje
1. Podmínky; Přijetí objednávek; Úplná dohoda. Všechny objednávky (“objednávky“) obdrţené od zákazníka (“zákazník“) prodávajícím (“společnost
WestRock“) podléhají přijetí společností WestRock a společnost WestRock si vyhrazuje právo jakoukoli objednávku odmítnout. S výjimkou toho, kdyţ je něco jiného
konkrétně písemně se společností WestRock dohodnuto, je přijetí objednávky podmíněno souhlasem zákazníka s těmito podmínkami prodeje (“podmínky“) a
tím, ţe se zákazník zřekne jakýchkoli podmínek obsaţených v jakékoli objednávce, potvrzení či jakémkoli jiném sdělení zákazníka, ať jiţ doručeného společnosti
WestRock dříve nebo později, které buď něco dodávají, odlišují se od jakékoli z podmínek zde obsaţených, upravují ji, jsou s ní v rozporu či jsou s ní jinak neslučitelné.
Společnost WestRock tímto oznamuje svou námitku vŧči jakýmkoli dodatečným či odlišným podmínkám v jakékoli takovéto objednávce, potvrzení či sdělení. Nebude-li
zákazník proti těmto podmínkám nic písemně namítat před předchozím přijetím výrobkŧ zákazníkem objednaných nebo do deseti (10) dní po jejich dodávce
zákazníkovi, bude toto zakládat souhlas zákazníka s těmito podmínkami. Přijetí těchto podmínek zákazníkem zakládá úplnou dohodu stran ohledně předmětu zde
obsaţeného a nahrazuje jakoukoli předchozí či dočasnou dohodu nebo ujednání stran ohledně takovéhoto předmětu. Tyto podmínky nemohou být upravovány či
měněny jinak neţ písemnou dohodou řádně podepsanou oběma stranami. Obchodní zvyky, obchodní zvyklosti a minulá plnění jsou tímto nahrazeny a nebudou pro
výklad těchto podmínek pouţívány.
2. Datum výroby a expedice. Kvŧli rychlým změnám úrovně výroby a poţadavkŧ zákazníkŧ nemŧţe společnost WestRock zahájit výrobu ani se zavázat k
předpokládanému harmonogramu dříve, neţ dostane a přijme objednávku. Společnost WestRock naplánuje výrobu výrobku na základě výrobních kapacit nebo
dostupnosti surovin a nástrojŧ, které jsou k dispozici, a času přijetí všech nezbytných informací. Dokončení objednávky je podmíněno neexistencí událostí vyšší moci
či veřejného nepřítele, poţárŧ, nepříznivých povětrnostních podmínek, stávek a nedostatku pracovních sil, zpoţdění zpŧsobeného nebo sankce nebo embarga
uloţeného vládními orgány, zpoţdění dodavatelŧ při dodávkách materiálŧ nebo poskytování sluţeb a jakýchkoli dalších příčin nezávislých na společnosti
WestRock. V takovém případě společnost WestRock znovu naplánuje objednávku na další výrobní cyklus, který je k dispozici. Jakmile jsou stranami stanovena
data expedice, jsou povaţována za předpokládaná a nejsou garantována. WestRock vynaloţí podnikatelsky přiměřené úsilí, aby zásilky byly realizovány tak, jak
je naplánováno, a vyhrazuje si právo realizovat dílčí zásilky.
3. Ceny. Cena za výrobek a sluţby bude stranami písemně dohodnuta. Není-li se společností WestRock písemně dohodnuto něco jiného, mohou ceny podléhat
změnám bez oznámení. Není-li se společností WestRock písemně dohodnuto něco jiného, všechny ceny jsou bez poplatkŧ za expedici a manipulaci, bez prodejní
daně, spotřební daně, nepřímé daně, DPH či podobných daní nebo poplatkŧ. Dovoluje-li to zákon, musí zákazník tyto daně či poplatky zaplatit přímo, nebo je uhradí
společnosti WestRock, jestliţe je od společnosti WestRock poţadováno, aby je vybírala a platila. Připadá-li to v úvahu, poskytne zákazník předem potvrzení o
osvobození od daně nebo poskytne na poţádání dŧkaz o zaplacení daně.
4. Dodávka, vlastnické právo a riziko ztráty. Pokud není písemně se společností WestRock dohodnuto něco jiného, budou výrobky expedovány EXW
závod společnosti WestRock.
5. Množství. Společnost WestRock bude expedovat výrobky s desetiprocentní (10%) tolerancí objednaného mnoţství (nad nebo pod). Zákazník bude
akceptovat skutečné mnoţství výrobkŧ expedovaných v rámci tohoto parametru a zaplatí za něj a jakékoli mnoţství vyexpedované v rámci tohoto parametru
zakládá úplné uspokojení objednávky.
6. Platba. Platební podmínky budou takové, jak je mezi stranami písemně dohodnuto, nebo jestliţe takto dohodnuty nebyly, pak budou platební podmínky podle
podmínek uvedených na faktuře.
7. Zrušení. Všechny výrobky dodávané společností WestRock jsou vyráběny na zakázku a nejedná se o poloţky, které jsou na skladě. Objednávky učiněné
zákazníkem u společnosti WestRock nelze zrušit po koupi surovin nebo nástrojŧ (jsou-li jedinečné pro zákazníka) zahájení výrobního procesu s výjimkou
písemného souhlasu společnosti WestRock a pod podmínkou, ţe zákazník akceptuje stornovací poplatky WestRock a/nebo poplatky za doplnění zásob, které
chrání společnost WestRock před příslušnými náklady a ztrátami.
8. Zařízení. Protlačovací zápustky, nástroje, tiskové desky nebo válce a další zařízení vyrobené nebo pořízené společností WestRock za účelem splnění
objednávky (souhrnně “zařízení“) zŧstane majetkem společnosti WestRock, v jejím výlučném drţení a pod její kontrolou. Poplatky za jakoukoli sluţbu lisování nebo
poplatky za jiné zařízení stanovené společností WestRock jsou za pouţívání takovéhoto zařízení a nepřevádí na zákazníka ţádná vlastnická práva či práva k duševnímu
vlastnictví. Jestliţe společnost WestRock neuskutečnila pro zákazníka dodávky výrobkŧ vyrobených s pouţitím zařízení po dobu jednoho (1) roku nebo jestliţe
WestRock přestane vyrábět výrobky s takovýmto zařízením, mŧţe společnost WestRock zařízení zlikvidovat poté, co toto třicet (30) dní předem zákazníkovi
písemně oznámila. Do té doby bude společnost WestRock zařízení uchovávat, aby bylo k dispozici pro plnění objednávek zákazníka.
9. Specifikace. Společnost WestRock bude výrobek vyrábět v souladu s poţadavky na výrobek a standardy mezi stranami písemně dohodnutými (souhrnně
“specifikace“). Zákazník nese výlučnou zodpovědnost za zajištění, ţe všechny specifikace jsou přesné a v souladu se všemi platnými místními, obecními, zemskými,
federálními a mezinárodními zákony, ustanoveními, vyhláškami, pravidly, předpisy nebo pracovními postupy uzákoněnými či vyhlášenými nyní či v budoucnu
jakýmkoli zákonným či vládním subjektem. Barva a doklady, vzorky, film, palety, desky atd. musí být okamţitě po přijetí zákazníkem dŧkladně zkontrolovány a je
výlučně zodpovědný za zkontrolování a korekturu jejich správnosti před výrobou.
10. Záruky. Všechny výrobky dodané zákazníkovi budou v okamţiku takové dodávky prosty jakýchkoli zástavních práv, zástavních nárokŧ a jiného zatíţení a budou
odpovídat specifikacím, pokud jde o veškeré materiály. S VÝJIMKOU TOHO, CO JE V TÉTO ČÁSTI VÝSLOVNĚ STANOVENO, ZÁRUKY ZDE UVEDENÉ
JSOU VÝLUČNÉ A PLATÍ MÍSTO VŠECH DALŠÍCH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH NEBO ODVOZENÝCH, AŤ JIŢ VYTVOŘENÝCH SMLOUVOU NEBO
PŦSOBNOSTÍ ZÁKONA, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.
11. Nevyhovující výrobek. Zákazník musí společnost WestRock písemně informovat o jakémkoli domnělém porušení záruk WestRock a musí výrobky
zachovat pro kontrolu společností WestRock. Výrobky nesmí být vráceny bez písemného schválení společností WestRock. Zákazník nemá právo odmítnout
nevyhovující výrobek v rozsahu, v němţ: (a) výrobky nebyly skladovány za normálních skladovacích podmínek v pŧvodním balení tak, jak byly expedovány, (b)
takovéto výrobky byly vystaveny teplotám niţším neţ 4 °C nebo vyšším neţ 49 °C nebo (c) výrobky byly pouţity k jiným účelŧm neţ jsou schválené a
zamýšlené zpŧsoby pouţití. Zákazník musí poskytnout společnosti WestRock veškeré materiály a dokumentaci nezbytné k prozkoumání nebo k rozhodnutí o reklamaci
jakéhokoli nevyhovujícího výrobku, mimo jiné včetně vzorkŧ výrobku, váţních lístkŧ a přepravních a skladovacích dokladŧ. WestRock vynaloţí podnikatelsky
přiměřené úsilí a, podle své úvahy, buď vymění pŧvodní předmět dodávky, nebo poskytne dobropis na všechny takové nevyhovující výrobky co nejdříve to bude
rozumně moţné. Nevyhovující výrobek řádně zákazníkem odmítnutý bude buď vrácen v souladu s odpovídajícími pokyny společnosti WestRock a na její náklady,
nebo bude zlikvidován zákazníkem zpŧsobem předem společností WestRock schváleným. Tato záruka a závazky nápravy společnosti WestRock podle ní zaniknou,
jestliţe zákazník nebude společnost WestRock písemně informovat o porušení záruky do devadesáti (90) dní od data dodávky.
12. Omezení odpovědnosti. V ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM JE JEDINÝM A VÝLUČNÝM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM PRO
ZÁKAZNÍKA V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍHO VÝROBKU VÝMĚNA VÝROBKŦ NEBO VRÁCENÍ ZAPLACENÉ KUPNÍ CENY, AŤ JIŢ SI WESTROCK
VYBERE COKOLI. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI WESTROCK ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU NEBO ŠKODU VZNIKLOU NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY,
VYPLÝVAJÍCÍ Z NÍ NEBO JAKÝMKOLI ZPŦSOBEM SPOJENOU S OBJEDNÁVKOU NEPŘEVÝŠÍ KUPNÍ CENU ZÁKAZNÍKA ZA KONKRÉTNÍ
VÝROBKY NEBO SLUŢBY, NA NICHŢ JE ODPOVĚDNOST ZALOŢENA, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA TAKOVÁTO ODPOVĚDNOST VZNIKÁ NA
ZÁKLADĚ SMLOUVY, PORUŠENÍ ZÁRUKY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU, PŘESNĚ VYMEZENÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO PODLE JINÉ PRÁVNÍ
TEORIE. V ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM NEBUDE V ŢÁDNÉM PŘÍPADĚ ŢÁDNÁ ZE STRAN ODPOVĚDNÁ DRUHÉ STRANĚ ZA
JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNĚ ZVÝŠENÉ NÁHRADY ŠKOD, VÍCENÁSOBNÉ ČI JINÉ NEPŘÍMÉ ŠKODY, ZA
ZTRÁTU DAT NEBO ZTRÁTY VZNIKLÉ POUŢÍVÁNÍM, VZNIKAJÍCÍ NA ZÁKLADĚ TÉTO OBJEDNÁVKY, AVŠAK ZPŦSOBENÉ A NA ZÁKLADĚ
JAKÉKOLI TEORIE ODPOVĚDNOSTI TOTO OMEZENÍ PLATÍ I V PŘÍPADĚ, ŢE DRUHÁ STRANA BYLA O MOŢNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD
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INFORMOVÁNA.
13. Duševní vlastnictví. Prodej výrobkŧ nebo poskytování jakýchkoli sluţeb podle objednávky nebude povaţováno za poskytnutí zákazníkovi jakýchkoli práv,
licence či majetkové účasti na či k jakýmkoli právŧm duševního vlastnictví, které přísluší ke koupeným výrobkŧm, které mŧţe být nyní či v budoucnu vlastněno nebo
pod kontrolou společnosti WestRock, mimo jiné včetně jakýchkoli patentových, autorských práv nebo ochranných známek, práv k jakýmkoli náčrtŧm, výkresŧm,
prototypŧm, vzorkŧm a/nebo konečným výrobkŧm sdíleným při vývoji a/nebo přípravě výrobkŧ se zákazníkem.
14. Kvalita. Výrobky budou odpovídat specifikacím, v nichţ jsou definovány hlavní druhové vlastnosti hotových výrobkŧ. Poţadované odchylky, doplnění či vynětí z
specifikací musí být sděleny společnosti WestRock písemně předem před objednávkou a musí být společností WestRock písemně akceptovány předtím, neţ se takové
odchylky, doplnění či vynětí stanou platnými.
15. Rozhodné právo. Kaţdá objednávka bude podléhat právu země, v níţ bude přijata bez ohledu na kolizi právních norem takové země
16. Různé. Nadpisy zde uvedené jsou vloţeny pouze kvŧli pohodlí a nemají ţádný vliv na interpretaci či výklad těchto podmínek. Jestliţe bude kterékoli ustanovení
těchto podmínek povaţováno ze zákona za nevynutitelné či neplatné, bude takovéto ustanovení povaţováno za oddělené od podmínek a zbytek podmínek zŧstane
neomezeně platnými a účinnými. To, ţe kterákoli ze stran nebude vyţadovat přísné plnění těchto podmínek nebo nebude uplatňovat jakékoli právo tímto udělené,
nebude vykládáno jako zřeknutí se nebo vzdání se svého práva prosazovat nebo spoléhat se na jakoukoli takovouto podmínku či právo v budoucnu.
17. Zamezení přesměrování obchodu. Na produkty, na něž se vztahují tyto podmínky („Produkty“), včetně veškerého softwaru, dokumentace a souvisejících
technických údajů dodaných s těmito Produkty nebo v nich obsažených, a veškeré produkty využívající jakékoli tyto Produkty, software, dokumentaci či technické
údaje (souhrnně „Regulované produkty“) se mohou vztahovat zákony a nařízení USA o kontrole vývozu, včetně nařízení o správě vývozu (Export Administration
Regulations) a nařízení o mezinárodním obchodu se zbraněmi (International Traffic in Arms Regulations). Zákazník nebude ani neumožní žádné třetí straně přímo či
nepřímo vyvážet, zpětně vyvážet nebo předávat Regulované produkty do žádné jurisdikce či země ani žádné straně, u níž je vývoz, zpětný vývoz nebo předání
Regulovaných produktů zakázáno příslušnými federálními zákony, nařízeními nebo pravidly. Zákazník ponese odpovědnost za případné porušení této Části svými
zákazníky, zprostředkovateli, distributory, prodejci nebo dodavateli. Porušení této Části bude považováno za závažné porušení smlouvy uzavřené mezi stranami
související s Produkty a společnost WestRock může z tohoto důvodu takovou smlouvu bez postihu vypovědět.
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