
Všeobecné nákupné podmienky spoločnosti Hengstler GmbH 

I. Všeobecné ustanovenia 
1. Tieto všeobecné nákupné podmienky (VP) sa budú vzťahovať na všetky objednávky 

spoločnosti Hengstler GmbH alebo Hengstler s.r.o. (podľa situácie) (ďalej každá spoločnosť 
samostatne ako „spoločnosť Hengstler“) zadané ich obchodným partnerom a 
dodávateľom (ďalej ako „predávajúci“). VP platia, len ak je predávajúci podnikateľ (ods. 
14 zákona BGB (nemeckého obchodného zákonníka), právnická osoba podľa verejného 
práva alebo osobitný fond podľa verejného práva. 

2. VP sa budú vzťahovať na všetky služby vykonané pre spoločnosť Hengstler, predovšetkým 
na zmluvy o predaji a/alebo dodávke hmotných objektov (ďalej aj ako „tovar“) bez ohľadu 
na to, či predávajúci vyrába tovar sám alebo ho obstaráva od subdodávateľov. Platná verzia 
VP bude tiež slúžiť ako rámcová dohoda pre budúce zmluvy s rovnakým predávajúcim bez 
toho, aby na ne spoločnosť Hengstler musela v každom jednotlivom prípade znova 
odkazovať. 

3. Tieto VP sa budú uplatňovať výlučne. Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho, 
ktoré majú odchylný, opačný alebo doplnkový charakter, sa stanú súčasťou zmluvy len na 
základe výslovného písomného povolenia spoločnosti Hengstler. 

4. Vyhlásenia a oznámenia predávajúceho, ktoré majú právny význam, sú platné, len ak majú 
písomnú formu. 

 
II. Uzatvorenie zmluvy 
1. Ak nie je dohodnuté inak, spoločnosť Hengstler bude viazaná ponukou, ktorú označila ako 

záväznú, počas jedného týždňa. Od dátumu, keď spoločnosť Hengstler dostala vyhlásenie 
o prijatí, bude závisieť, či bola ponuka predávajúceho prijatá včas alebo nie. 

2. Po uplynutí individuálne stanovenej záväznej lehoty jedného týždňa sa bude neskoršie 
prijatie ponuky považovať za novú ponuku v zmysle ods. 150 zákona BGB. Spoločnosť 
Hengstler nebude povinná novú ponuku predávajúceho prijať. 

3. Ak spoločnosť Hengstler a predávajúci uzatvorili rámcovú dohodu o objednávkach 
aspoločnosť Hengstler vystavila nákupné objednávky v súlade s touto dohodou, takéto 
nákupné objednávky budú pre predávajúceho záväzné, ak proti príslušnej nákupnej 
objednávke nebude namietať do siedmich kalendárnych dní od jej prijatia. 

 
III. Právo určiť výkon 
1. Spoločnosť Hengstler si vyhradzuje právo na zmenu termínu a miesta dodávky tovaru, ako 

aj druhu balenia na základe vlastného uváženia, a to na základe písomného oznámenia 
adresovaného najmenej päť pracovných dní pred dohodnutým dátumom dodania. To isté 
platí pre zmeny v produktových špecifikáciách tovaru, za predpokladu, že ich možno 
zrealizovať v rámci normálneho výrobného procesu predávajúceho bez významných 
dodatočných výdavkov. 

2. Spoločnosť Hengstler súhlasí s tým, že predávajúcemu hradí všetky overené a primerané 
dodatočné výdavky spôsobené zmenou v súlade s pododsekom III.3 nižšie. Ak takéto 
zmeny budú viesť k oneskoreniam dodávky, ktorým sa v rámci normálnych výrobných a 
obchodných činností predávajúceho nie je možné vyhnúť, a predávajúci bude môcť vyvinúť 
primerané úsilie, pôvodne dohodnutý dátum dodania sa primerane posunie. 

3. Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne informovať spoločnosť Hengstler o predpokladaných 
dodatočných nákladoch a/alebo meškaní, najneskôr tak však spraví do troch pracovných 
dní od prijatia oznámenia o zmene od spoločnosti Hengstler. 

 
IV. Čas realizácie a meškanie dodávok 
1. Dohodnuté termíny a dátumy sú pevné. V prípade ich nedodržania bude predávajúci niesť 

zodpovednosť podľa zákonných ustanovení, pričom odsek III. zostane nedotknutý. 
2. Predávajúci sa zaväzuje spoločnosť Hengstler bez omeškania informovať 

o pravdepodobných meškaniach dodávok bez ohľadu na ich dôvody. 
3. Predávajúci sa považuje za meškajúceho s dodávkou bez toho, aby dostal upomienku. 
4. Spoločnosť Hengstler nebude povinná prijať príslušný tovar pred dohodnutým dátumom 

jeho dodania. 



V. Plnenie, dodanie, prevod rizika, oneskorené prijatie 
1. Predávajúci nesmie bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti Hengstler 

poveriť prácami, ktoré prijal, tretiu stranu. 
2. Ak písomne nie je dohodnuté inak, tovar bude dodaný na miesto podnikania spoločnosti 

Hengstler. Miestom plnenia bude príslušná dodacia adresa (povinnosť plnenia). 
3. Súčasťou dodávky bude dodací list s uvedením dátumu odoslania, dodávaného objektu, 

číslom položky a množstvom tovaru, kódom objednávky spoločnosti Hengstler (dátum 
a číslo) a v prípade dielov na čerpanie informácie o stave revízie. Ak bude dodací list chýbať 
alebo bude neúplný, spoločnosť Hengstler nebude zodpovedná za následné omeškanie so 
spracovaním a uhradením faktúry. 

4. Predávajúci znáša riziko náhodnej straty a náhodného poškodenia tovaru až do času jeho 
odovzdania v mieste plnenia. 

5. Predávajúci má nárok na čiastkovú dodávku len so súhlasom spoločnosti Hengstler. 
6. Bez ohľadu na zákonné ustanovenia o oneskorenom prijatí (ods. 296 zákona BGB) bude 

potrebné aj znenie ponuky služby, ak bude potrebné dohodnúť konkrétny alebo vymedzený 
časový rámec pre konanie alebo spoluprácu spoločnosti Hengstler. 

7. V prípade oneskorenej dodávky bude spoločnosť Hengstler oprávnená – po 
predchádzajúcom písomnom upozornení predávajúceho – požadovať uhradenie zmluvnej 
pokuty vo výške 0,5 % hodnoty príslušnej objednávky za každý začatý týždeň omeškania, 
maximálne do 5 % hodnoty príslušnej objednávky. Právo požadovať ďalšiu náhradu škody 
tým nie je dotknuté. Úhrada zmluvnej pokuty bude pripočítaná k priamej škode, ktorú má 
predávajúci nahradiť. 

8. Predávajúci zabalí tovar podľa dohody. Ak sa strany na zabalení tovaru nedohodnú, tovar 
bude zabalený v súlade so štandardnou obchodnou praxou. Predávajúci v každom prípade 
zaistí ochranu tovaru pred poškodením. Ak bude predávajúci požadovať vrátenie obalového 
materiálu, uvedie to v dodacom liste. Spoločnosť Hengstler v takom prípade vráti obalový 
materiál na náklady predávajúceho. 

 
VI. Audit obchodných priestorov 
Predávajúci počas dodávateľského vzťahu medzi ním a spoločnosťou Hengstler a na základe 
predchádzajúcej konzultácie umožní spoločnosti Hengstler vstup do svojich obchodných 
priestorov počas riadneho pracovného času a povolí jej vykonávanie auditov s cieľom 
preskúmať a zaistiť udržateľnosť obchodného vzťahu, kvality a inovačnej kapacity. Predávajúci 
bude spoločnosti Hengstler poskytovať primeranú podporu pri vykonávaní takýchto auditov. 

 
VII. Ceny a platobné podmienky 
1. Cena uvedená v príslušnej objednávke bude považovaná za maximálnu cenu. Môže 

prekročiť skutočnú cenu, no skutočná cena nesmie byť vyššia. Riziko menových výkyvov 
alebo zmien týkajúcich sa predovšetkým významných príplatkov bude niesť predávajúci; 
odsek III. zostane nedotknutý. Všetky ceny budú uvedené vrátane zákonnej sadzby dane z 
pridanej hodnoty, ak nie je uvedená samostatne. 

2. Ak v individuálnom prípade nie je uvedené inak, cena bude zahŕňať všetky služby 
a dodatočné služby, ktoré poskytne predávajúci (napríklad montáž alebo inštalácia), ako aj 
všetky vedľajšie náklady (ako je správne balenie, náklady na prepravu vrátane poistenia 
prepravy a zodpovednosti tretích strán za škody). Predávajúci bude povinný na žiadosť 
spoločnosti Hengstler bezplatne prijať obalové materiály. 

3. Dohodnutá cena je splatná v rámci platobných podmienok samostatne dohodnutých medzi 
predávajúcim a spoločnosťou Hengstler, a to po kompletnom dodaní a realizácii (vrátane 
dohodnutej inšpekcie pri prevzatí), ako aj prijatí správnej faktúry. Spoločnosť Hengstler 
nebude po dátume splatnosti dlhovať žiadny úrok. Úrok z omeškania bude päť percent nad 
základnou sadzbou; ods. 288 body (2) až (4) zákona BGB sa neuplatňujú. Predávajúci musí 
vystaviť písomnú upomienku, až potom môže byť spoločnosť Hengstler považovaná za 
meškajúcu s úhradou. 

4. Spoločnosť Hengstler si vyhradzuje právo zraziť splatné platby, ak má voči predávajúcemu 
nejaké neuspokojené nároky v dôsledku neúplnej alebo chybnej realizácie. 



VIII. Výhrada vlastníckych práv 
1. Spoločnosť Hengstler si vyhradzuje vlastníctvo a autorské právo na všetky zadané 

objednávky, pokyny, výkresy, ilustrácie, kalkulácie, opisy a ostatné dokumenty 
poskytnuté predávajúcemu. Predávajúci ich bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
spoločnosti Hengstler nesmie sprístupniť tretím stranám ani ich používať alebo kopírovať 
alebo zaistiť, aby ich používala alebo kopírovala tretia strana. Na žiadosť spoločnosti 
Hengstler predávajúci všetky tieto dokumenty vráti, ak už nie sú potrebné v rámci bežnej 
obchodnej činnosti alebo ak rokovania neviedli k uzatvoreniu dohody. V takom prípade 
budú kópie, ktoré vyhotovil predávajúci, zničené; výnimkou je uchovávanie podľa 
zákonných povinností uchovávania a evidencia údajov na záložné účely v súlade so 
štandardnými postupmi zálohovania údajov. 

2. Nástroje, zariadenia a modely, ktoré predávajúcemu poskytne spoločnosť Hengstler 
alebo budú vytvorené na zmluvné účely a predávajúci ich bude fakturovať samostatne, 
zostanú alebo sa stanú majetkom spoločnosti Hengstler. Predávajúci ich musí v každom 
prípade označiť ako majetok spoločnosti Hengstler, starostlivo uchovávať, chrániť pred 
poškodením akéhokoľvek druhu a používať len na zmluvné účely. Predávajúci bude 
okrem toho včas a pravidelne vykonávať údržbu a inšpekciu, ako aj servis a generálnu 
opravu týchto objektov, ak to bude potrebné. Náklady na takéto práce a prípadné ďalšie 
náklady (napr. na poistné krytie) bude hradiť predávajúci. Predávajúci bude spoločnosť 
Hengstler okamžite informovať o každom poškodení týchto objektov, ak nie je 
zanedbateľné. Predávajúci na požiadanie tieto objekty vráti spoločnosti Hengstler 
v riadnom stave, ak už nebudú potrebné na plnenie zmlúv uzatvorených so spoločnosťou 
Hengstler. 

3. Ak by si predávajúci ponechal vlastnícke práva na tovar až do uhradenia dohodnutej 
odmeny v plnej výške, táto výhrada vlastníckych práv bude platná len do uspokojenia 
nároku vyplývajúceho z dodania príslušného tovaru. 

 
IX. Chybné dodávky 
1. Pokiaľ ide o obchodnú povinnosť spoločnosti Hengstler na inšpekciu a napomenutie, 

zákonné ustanovenia (odseky 377 a 381 nemeckého obchodného zákonníka, HGB) sú 
výslovne vylúčené, takže predávajúci sa vzdáva svojej námietky voči neskorším 
sťažnostiam na chyby. Platba zo strany spoločnosti Hengstler nepredstavuje 
bezvýhradné prijatie dodávky. 

2. Ak si predávajúci nesplní svoju povinnosť zaistiť nápravu – či už opravou chyby 
(nápravou), alebo dodaním objektu, ktorý je bez chýb (výmena), na základe uváženia 
spoločnosti Hengstler 
- spoločnosť Hengstler si v primeranej časovej lehote vyhradzuje právo opraviť chybu 
sama a požadovať náhradu príslušných nákladov alebo primeranej zálohy. 

3. Ak náprava, ktorú poskytne predávajúci, zlyhá alebo nebude pre spoločnosť Hengstler 
prijateľná (napríklad z dôvodu mimoriadnej urgentnosti, rizika vo vzťahu k prevádzkovej 
spoľahlivosti alebo hroziacej neprimeranej škody alebo straty), spoločnosť Hengstler 
nebude povinná stanoviť časovú lehotu na opravu; predávajúci bude informovaný 
vopred. 

 
X. Opravné prostriedky uplatňované voči dodávateľovi 
1. Spoločnosť Hengstler bude mať okrem záručných nárokov neobmedzené právo 

uplatňovať si nároky na opravné prostriedky v rámci dodávateľského reťazca (opravné 
prostriedky uplatňované voči dodávateľovi podľa odsekov 478 a 479 zákona BGB). 
Spoločnosť Hengstler bude predovšetkým oprávnená požiadať predávajúceho, aby 
poskytol ten typ odstránenia chyby (nápravu alebo výmenu), ktorý v konkrétnom prípade 
spoločnosť Hengstler dlhuje svojmu zákazníkovi. Tým nebude obmedzené zákonné 
právo na výber (ods. 439 bod (1) zákona BGB). 

2. Nároky na uplatnenie opravných prostriedkov voči dodávateľovi budú existovať aj 
v prípade, keď bol tovar pred predajom spotrebiteľovi ďalej spracovaný spoločnosťou 
Hengstler alebo jedným z jej zákazníkov, ako je napríklad začlenenie do iného produktu. 

 
XI. Zodpovednosť výrobcu 



1. Predávajúci preberie zodpovednosť za všetky nároky, ktoré si uplatnia tretie strany 
v dôsledku ujmy na zdraví a škody na majetku, a spoločnosť Hengstler zbaví 
zodpovednosti voči takýmto nárokom, okrem prípadov, keď predávajúci za stratu alebo 
škodu nenesie zodpovednosť. 

2. Predávajúci bude hradiť všetky náklady vzniknuté spoločnosti Hengstler v spojitosti so 
stiahnutím tovaru z trhu, ktoré je potrebné podľa zákona ProdHG (zákona 
o zodpovednosti za produkt), ak k takémuto stiahnutiu dôjde kvôli tovaru, ktorý dodal 
predávajúci. 

3. Bez ohľadu na vyhlásenia vo vyjadrení predávajúceho platí, že predávajúci bude povinný 
uzavrieť a udržiavať v platnosti poistenie zodpovednosti za produkt, v prípade ktorého 
bude paušálne krytie najmenej päť miliónov eur na nárok súvisiaci s ujmou na 
zdraví/škodou. Predávajúci pošle spoločnosti Hengstler na jej žiadosť kópiu poistenia 
zodpovednosti za produkt. 

 
XII. Práva priemyselného vlastníctva 
1. Predávajúci poskytne záruku, že v súvislosti s plnením zmluvy nebudú porušované 

žiadne práva priemyselného vlastníctva tretích strán. 
2. Predávajúci odškodní spoločnosť Hengstler za akékoľvek nároky uplatnené tretími 

stranami v súvislosti s porušením práv priemyselného vlastníctva vrátane akýchkoľvek 
nákladov, ktoré vzniknú spoločnosti Hengstler v súvislosti s vedením obhajoby voči 
žalobe tretej strany (najmä náklady na stíhanie). 

3. Ak sa spoločnosť Hengstler dozvie o akýchkoľvek nárokoch tretích strán, okamžite o tom 
informuje predávajúceho. 

4. Predávajúci prijme všetky kroky, aby podporil spoločnosť Hengstler pri obrane proti 
nárokom tretích strán. 

5. Vyššie uvedené platí bez ohľadu na to, či je vina na strane predávajúceho. 
 
XIII. Schopnosť dodávať a ukončenie výroby 
1. Ak predávajúci alebo niektorý z jeho subdodávateľov plánuje ukončiť výrobu nejakých 

produktov, bude o tom spoločnosť Hengstler písomne informovať najmenej jeden (1) rok 
vopred, ale v každom prípade okamžite po tom, ako bude plánované ukončenie výroby 
známe. Spoločnosti Hengstler bude okamžite poskytnutá možnosť zadať poslednú 
nákupnú objednávku. Predávajúci navrhne riešenie toho, ako zabezpečiť ďalšie dodávky 
spoločnosti Hengstler pri zachovaní konkurencieschopných cien a, pokiaľ je to možné, 
aj za nezmenených špecifikácií. 

2. Predávajúci ďalej zabezpečí dodávky náhradných dielov k tovaru pre spoločnosť 
Hengstler po dobu piatich rokov od príslušnej dodávky a takéto náhradné diely bude 
spoločnosti Hengstler dodávať za primerané ceny. Ak po uplynutí uvedeného obdobia 
predávajúci už nebude môcť náhradné diely ďalej dodávať, bude o tom spoločnosť 
Hengstler písomne informovať a umožní jej zadať poslednú nákupnú objednávku. 

 
XIV „Sporné minerály“ a REACH/RoHS 
1. Predávajúci je povinný zabezpečiť súlad s ods. 1502 Dodd-Frankovho zákona o reforme 

Wall Street a zákona o ochrane spotrebiteľa („Dodd-Frankov zákon“), v znení neskorších 
predpisov, a to bez ohľadu na to, že je právne viazaný ods. 1502 Dodd-Frankovho 
zákona. Predávajúci overí, či tovar obsahuje „sporné minerály“ podľa ods. 1502 Dodd-
Frankovho zákona (v súčasnosti tantal, cín, zlato, volfrám). Pokiaľ je to tak, predávajúci 
okamžite informuje spoločnosť Hengstler o použití sporných minerálov a overí ich pôvod. 
Predávajúci zabezpečí, aby si jeho subdodávatelia voči predávajúcemu plnili rovnaké 
povinnosti v oblasti overovania a informovania v súlade s vyššie uvedenou 1. až 3. vetou. 

2. Pred prvou dodávkou musí predávajúci potvrdiť, že jeho tovar je v súlade s v danom 
čase platnými usmerneniami smerníc REACH a RoHS. V prípade, že požiadavky na 
čerpanie spoločnosti Hengstler nespĺňajú aktuálne platné usmernenia, predávajúci o tom 
bude spoločnosť Hengstler aktívne informovať. Okrem toho vždy, keď sa zmenia 
usmernenia smerníc REACH a RoHS, predávajúci aktívne poskytne spoločnosti 



Hengstler aktualizované vyhlásenie o zhode. V prípade nezhody bude predávajúci 
okamžite písomne informovať spoločnosť Hengstler. 

 
XV. Zachovanie mlčanlivosti 

1. Predávajúci bude zachovávať mlčanlivosť o podmienkach zmluvy, ako aj 
o informáciách a dokumentácii, ktorú dostane v súvislosti s plnením zmluvy (okrem 
verejne dostupných informácií), a to aj po zániku zmluvy a bude ich používať len na 
plnenie zmluvy. 

2. Predávajúci sa zaväzuje bez omeškania na požiadanie vrátiť dôverné informácie 
a dokumentáciu spoločnosti Hengstler, hneď ako ich už viac nebude na plnenie zmluvy 
potrebovať. 

3. Predávajúci sa bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti Hengstler 
nesmie zmieňovať o svojom obchodnom vzťahu so spoločnosťou Hengstler v 
reklamných materiáloch, brožúrach atď. 

4. Predávajúci zabezpečí, aby aj jeho dodávatelia zachovávali mlčanlivosť podľa odseku 
XV. 

 
XVI. Prevod 
Predávajúci nesmie prevádzať svoje nároky na základe zmluvného vzťahu na tretie strany. 
Neplatí to v prípade peňažných nárokov. 

 
XVII. Obmedzenie konania 
1. Ak nižšie nie je dohodnuté inak, vzájomné nároky zmluvných strán zaniknú podľa 

zákonných predpisov. 
2. Bez ohľadu na ods. 438 bod (1) č. 3, ods. 634a bod (1) č. 1 zákona BGB budú nároky 

týkajúce sa chýb vo všeobecnosti zo zákona premlčané po troch rokoch. Premlčacia 
lehota v prípade nárokov vyplývajúcich z uplatnenia opravných prostriedkov voči 
dodávateľom v súlade s článkom IX bude najmenej dva mesiace po skončení premlčacej 
lehoty pre zodpovedajúce nároky tretích strán uplatnené voči spoločnosti Hengstler. 

3. V prípade mimozmluvných nárokov na náhradu škody sa bude uplatňovať štandardná 
zákonná premlčacia lehota stanovená v odsekoch 195 a 199 zákona BGB, s výnimkou 
prípadov, keď v dôsledku uplatnenia predĺženej premlčacej lehoty podľa pododseku XVII 
platí dlhšia lehota. 2. 

 
XVIII. Poradie uplatňovania 
Tieto podmienky, prípadne uzatvorená zmluva o dodávkach a zabezpečení kvality 
a individuálne objednávky sa budú uplatňovať v tomto poradí: 

1. individuálne objednávky 
2. zmluva o dodávkach a zabezpečení kvality 
3. podmienky 

V prípade rozporu medzi týmito dokumentmi budú platiť podmienky dokumentu, ktorý je 
vyššie v poradí. 

 
XIX. Záverečné ustanovenia 
1. S prihliadnutím na odsek 2 vyššie sa budú tieto VP a všetky právne vzťahy medzi 

spoločnosťou Hengstler a predávajúcim riadiť výlučne zákonmi Spolkovej republiky 
Nemecko, bez uplatňovania Dohovoru Organizácie spojených národov o zmluvách 
o medzinárodnom predaji tovaru (CISG). 

2. Výlučným miestom súdnej právomoci, vnútroštátnej aj medzinárodnej, v prípade 
všetkých sporov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu bude obchodný domicil spoločnosti 
Hengstler. Spoločnosť Hengstler si však vyhradzuje právo podniknúť právne kroky v 
obchodnom domicile predávajúceho. 

3. Ak sa niektoré ustanovenia stanú neplatné, platnosť ostatných ustanovení zostane 
nedotknutá. Neplatné ustanovenie bude nahradené ustanovením, ktorého obsah je čo 
najviac v súlade s obchodnými záujmami obidvoch strán. 

4. Vedľajšie verbálne dohody sa nebudú uzatvárať. Doplnky a dodatky k zmluve budú mať 



písomnú formu. Platí to aj v prípade zrieknutia sa požiadavky na použitie písomnej formy. 
5. Predávajúci si môže uplatniť právo na zápočet, len ak je jeho nárok právne preukázaný 

alebo nenapadnutý. To isté platí aj pre právo na zadržanie, ktoré sa tiež môže účinne 
uplatniť, len ak je protinárok predávajúceho založený na rovnakej dodávateľskej zmluve. 

6. Spoločnosť Hengstler sa ako dcérska spoločnosť spoločnosti Fortive Corporation 
zaviazala dosahovať štandard výnimočnosti vo všetkých aspektoch podnikania. 
Znamená to, že všetky transakcie sa budú vykonávať bezúhonne, že práva jednotlivca 
sa budú dodržiavať a že životné prostredie bude chránené. Spoločnosť Hengstler 
očakáva a požaduje, aby predávajúci (a všetci schválení dodávatelia), ktorí majú 
obchodné vzťahy so spoločnosťou Fortive a jej dcérskymi spoločnosťami, 

prijali rovnaký záväzok. Pri rozhodovaní o tom, či predávajúcemu môže byť udelený 
preferenčný status alebo či si ho môže udržať, bude spoločnosť Hengstler prihliadať aj na 
to, či predávajúci dodržiava tieto normy. Predávajúci, ktorí tieto normy nedodržiavajú, môžu 
byť preferenčného vzťahu zbavení a/alebo ich obchodný vzťah so spoločnosťou Fortive 
alebo jej dcérskou spoločnosťou (napr. spoločnosťou Hengstler) môže byť ukončený. 
Predávajúci bude dodržiavať všetky zákony a predpisy, ktoré sa vzťahujú na jeho sektor 
alebo priemyselné odvetvie, ako aj normy sektora alebo priemyselného odvetvia vrátane 
tých, ktoré sa týkajú produkcie, tvorby cien, predaja, distribúcie, označovania, prepravy a 
dovozu a vývozu tovarov a služieb. Predávajúci sa bez ohrozenia týchto požiadaviek 
nebude podieľať na (A) porušovaní, nezákonnom prideľovaní alebo porušovaní práv 
priemyselného vlastníctva nejakej fyzickej alebo právnickej osoby vrátane spoločnosti 
Fortive alebo jej dcérskych spoločností; alebo (B) porušovaní platných zákonov alebo 
predpisov o (1) úplatkárstve, korupcii alebo nezákonných platbách, (2) nekalej 
hospodárskej súťaži a podvodných obchodných praktikách, (3) životnom prostredí, (4) 
zdraví a bezpečnosti, (5) medzinárodnom obchode vrátane dovozu a vývozu, 
(6) ochrane a bezpečnosti údajov, (7) praní špinavých peňazí, (8) pracovných podmienkach 
a prijímaní do zamestnania, (9) zmluvách so štátnymi orgánmi alebo (10) poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pomôckach. Kódex správania, ktorý sa vzťahuje 
na všetkých predávajúcich a ich subdodávateľov, sa nachádza na adrese 
http://www.fortive.com/suppliers. 

http://www.fortive.com/suppliers

	I. Všeobecné ustanovenia
	II. Uzatvorenie zmluvy
	III. Právo určiť výkon
	IV. Čas realizácie a meškanie dodávok
	V. Plnenie, dodanie, prevod rizika, oneskorené prijatie
	VI. Audit obchodných priestorov
	VII. Ceny a platobné podmienky
	VIII. Výhrada vlastníckych práv
	IX. Chybné dodávky
	X. Opravné prostriedky uplatňované voči dodávateľovi
	XI. Zodpovednosť výrobcu
	XII. Práva priemyselného vlastníctva
	XIII. Schopnosť dodávať a ukončenie výroby
	XIV „Sporné minerály“ a REACH/RoHS
	XV. Zachovanie mlčanlivosti
	XVI. Prevod
	XVII. Obmedzenie konania
	XVIII. Poradie uplatňovania
	XIX. Záverečné ustanovenia

