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V případě dotazů o nákupu nebo dodacích podmínkách kontaktujte naše obchodní zástupce. 
Tento ceník je platný od 1. ledna 2020 a nahrazuje všechny předchozí verze. 
Pro aktuální informace, o případných změnách, vždy navštivte naše webové stránky www.kingspaninsulation.cz 
Ceník společnosti Kingspan má pouze informativní charakter. Tiskové chyby vyhrazeny.
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Specifikace produktu

Vlastnost Hodnota

Popis
Tepelně izolační deska z tuhé fenolické pěny 
s uzavřenou buněčnou strukturou. Povrchová 
úprava z netkané textilie na bázi skla.

Součinitel tepelné vodivosti
λD-hodnota 0,021 W/mK (tl. < 45 mm)
λD-hodnota 0,020 W/mK (tl. 45 - 120 mm)
λD-hodnota 0,021 W/mK (tl. > 120 mm)

Standardní rozměry 1200 x 600 mm
Hrany standardně s rovnou hranou
Balení baleno ve fólii

Ceny

RD-hodnota
(m²K/W)

Tloušťka
(mm)

Cena bez DPH 
(Euro/m2)

Počet
(desek/balík)

Množsví
(m2/balení) Dostupnost*

0,95 20 11,55 24 17,28 S
1,40 30 14,15 16 11,52 S
1,90 40 17,25 12 8,64 S
2,50 50 20,10 10 7,20 S
3,00 60 22,85 8 5,76 S
3,50 70 25,40 6 4,32 S
4,00 80 28,35 6 4,32 S
4,50 90 31,70 4 2,88 S
5,00 100 34,90 5 3,60 S
6,00 120 41,70 4 2,88 S
6,65 140 48,40 3 2,16 S
7,10 150 51,90 4 2,88 S
7,55 159 55,00 3 2,16 S
8,55             180 (2 x 90) 62,00 2 1,44 NO
9,50             200 (2 x 90) 68,40 2 1,44 NO

* S = skladová položka, NO = není skladem, pro minimální množství kontaktuje obchodního zástupce

Ostatní tloušťky a rozměry na vyžádání, více informací na www.kingspaninsulation.cz 
Dodací podmínky Vám sdělí obchodní oddělení nebo distributor materiálu.
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Kooltherm® K3
Podlahová deska



Specifikace produktu

Vlastnost Hodnota

Popis
Tepelně izolační deska z tuhé fenolické pěny 
s uzavřenou buněčnou strukturou. Povrchová 
úprava z netkané textilie na bázi skla.

Součinitel tepelné vodivosti
λD-hodnota 0,021 W/mK (tl. < 45 mm)
λD-hodnota 0,020 W/mK (tl. 45 - 120 mm)
λD-hodnota 0,021 W/mK (tl. > 120 mm)

Standardní rozměry 1200 x 400 mm
Hrany standardně s rovnou hranou
Balení baleno ve fólii

Ceny

RD-hodnota
(m²K/W)

Tloušťka
(mm)

Cena bez DPH 
(Euro/m2)

Počet
(desek/balík)

Množsví
(m2/balení) Dostupnost

0,95 20 * 18 8,64 *
1,40 30 * 12 5,76 *
1,90 40 * 14 6,72 *
2,50 50 * 11 5,28 *
3,00 60 * 10 4,80 *
3,50 70 * 8 3,84 *
4,00 80 * 7 3,36 *
4,50 90 * 6 2,88 *
5,00 100 * 6 2,88 *
6,00 120 * 5 2,40 *
6,65 140 * 4 1,92 *
7,60 160 * 3 1,44 *
8,55 180 * 3 1,44 *
9,50 200 * 3 1,44 *

* Systémová cena a dodávka prostřednictvím uznávaných partnerů zateplovacích systémů fasád. Pro více informací kontaktujte náš prodejní tým.

Ostatní tloušťky a rozměry na vyžádání, více informací na www.kingspaninsulation.cz 
Dodací podmínky Vám sdělí obchodní oddělení nebo distributor materiálu.
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Kooltherm® K5
Kontaktní fasádní deska



Specifikace produktu

Vlastnost Hodnota

Popis
Tepelně izolační deska z tuhé fenolické pěny s 
uzavřenou buněčnou strukturou. Opatřena  
kompozitní hliníkovou fólií z obou stran.

Součinitel tepelné vodivosti λD-hodnota 0,021 W/mK (tl. < 45 mm)
λD-hodnota 0,020 W/mK (tl. 45 - 120 mm)

Standardní rozměry 1200 x 600 mm
3000 x 1200 mm

Hrany standardně s rovnou hranou
Balení baleno ve fólii

Ceny - 1200 x 600 mm

RD-hodnota
(m²K/W)

Tloušťka
(mm)

Cena bez DPH 
(Euro/m2)

Počet
(desek/balík)

Množsví
(m2/balení) Dostupnost*

1,90 40 17,80 12 8,64 S

2,50 50 21,10 10 7,20 S

3,00 60 24,35 8 5,76 S

3,50 70 26,20 6 4,32 S

4,00 80 28,60 6 4,32 S

5,00 100 35,10 5 3,60 S

6,00 120 41,95 4 2,88 S

Ceny - 3000 x 1200 mm

RD-hodnota
(m²K/W)

Tloušťka
(mm)

Cena bez DPH 
(Euro/m2)

Počet
(desek/balík)

Množsví
(m2/balení) Dostupnost*

1,90 40 17,80 8 28,80 NO

2,50 50 21,10 6 21,60 NO

3,00 60 24,35 5 18,00 NO

3,50 70 26,20 4 14,40 NO

4,00 80 28,60 4 14,40 NO

5,00 100 35,10 3 10,80 NO

6,00 120 41,95 3 10,80 NO
* NO = není skladem, pro minimální množství kontaktuje obchodního zástupce

Ostatní tloušťky a rozměry na vyžádání, více informací na www.kingspaninsulation.cz 
Dodací podmínky Vám sdělí obchodní oddělení nebo distributor materiálu.
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Kooltherm® K12
Rámová deska



Specifikace produktu

Vlastnost Hodnota

Popis

Tepelně izolační deska z tuhé fenolické pěny s 
uzavřenou buněčnou strukturou.  
Líc - SDK deska 12,5 mm + hliníková parotěsná 
zábrana. Rub - hliníková kompozitní fólie.

Součinitel tepelné vodivosti

fenolické pěny
λD-hodnota 0,021 W/mK (tl. < 45 mm)
λD-hodnota 0,020 W/mK (tl. 45 - 120 mm)
λD-hodnota 0,021 W/mK (tl. > 120 mm) 
λD-hodnota 0,250 W/mK (sádrokarton)

Standardní rozměry 2600 x 1200 mm
Hrany standardně s rovnou hranou
Balení baleno ve fólii

Ceny

RD-hodnota
(m²K/W)

Tloušťka * 
(mm)

Cena bez DPH 
(Euro/m2)

Počet
(desek/balík)

Množsví
(m2/balení) Dostupnost**

1,00 20 / 12,5 19,90 12 37,44 S
2,55 50 / 12,5 35,90 12 37,44 S
3,05 60 / 12,5 38,45 10 31,20 NO
3,55 70 / 12,5 40,75 10 31,20 S
4,05 80 / 12,5 43,50 8 24,96 S
4,55 90 / 12,5 45,45 7 21,84 NO
5,05 100 / 12,5 47,85 7 21,84 S
6,05       120 / 12,5*** 53,25 6 18,72 NO

*     Tloušťka produktu = tloušťka izolantu + 12,5 mm sádrokartonová deska 
**   S = skladová položka, NO = není skladem, pro minimální množství kontaktuje obchodního zástupce 
*** Velikost na vyžádání

Ostatní tloušťky a rozměry na vyžádání, více informací na www.kingspaninsulation.cz 
Dodací podmínky Vám sdělí obchodní oddělení nebo distributor materiálu.
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Kooltherm® K17
Interiérová deska



Specifikace produktu

Vlastnost Hodnota

Popis
Tepelně izolační deska na bázi polyisokyanurátu 
(PIR). Povrchová úprava - kompozitní hliníková 
fólie.

Součinitel tepelné vodivosti λD-hodnota 0,022 W/mK
Standardní rozměry 1200 x 600 mm
Hrany standardně s rovnou hranou
Balení baleno ve fólii

Ceny - Rozměr desek 1200 x 600 mm

RD-hodnota
(m²K/W)

Tloušťka
(mm)

Cena bez DPH 
(Euro/m2)

Počet
(desek/balík)

Množsví
(m2/balení) Dostupnost*

1,35 30 24,85 10 7,20 S

1,80 40 28,20 10 7,20 S

2,25 50 32,70 8 5,76 S

2,70 60 36,40 7 5,04 S

3,15 70 41,40 6 4,32 S

3,60 80 47,00 5 3,60 S

3,85 85 50,15 5 3,60 NO

4,05 90 53,10 5 3,60 S

4,50 100 59,80 4 2,88 S

5,00 110 66,95 4 2,88 S

5,45 120 73,85 3 2,16 S

6,35 140 85,65 3 2,16 NO

6,45 142 87,15 3 2,16 S
* S = skladová položka, NO = není skladem, pro minimální množství kontaktuje obchodního zástupce

Ostatní tloušťky a rozměry na vyžádání, více informací na www.kingspaninsulation.cz 
Dodací podmínky Vám sdělí obchodní oddělení nebo distributor materiálu.
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ThermaTM TR26 FM
Tepelná izolace lehkých plochých střech



Specifikace produktu

Vlastnost Hodnota

Popis
Tepelně izolační deska na bázi polyisokyanurátu 
(PIR). Povrchová úprava - kompozitní hliníková 
fólie.

Součinitel tepelné vodivosti λD-hodnota 0,022 W/mK
Standardní rozměry 2400 x 1200 mm
Hrany standardně s rovnou hranou
Balení baleno ve fólii

Ceny - Rozměr desek 2400 × 1200 mm

RD-hodnota
(m²K/W)

Tloušťka
(mm)

Cena bez DPH 
(Euro/m2)

Počet
(desek/balík)

Množsví
(m2/balení) Dostupnost*

1,35 30 24,85 8 23,04 NO

1,80 40 28,20 6 17,28 NO

2,25 50 32,70 5 14,40 S

2,70 60 36,40 5 14,40 S

3,15 70 41,40 4 11,52 S

3,60 80 47,00 4 11,52 S

3,85 85 50,15 3 8,64 NO

4,05 90 53,10 3 8,64 S

4,50 100 59,80 3 8,64 S

5,00 110 66,95 3 8,64 NO

5,45 120 73,85 3 8,64 S

6,35 140 85,65 3 8,64 NO

6,45 142 87,15 3 8,64 S

Ceny - Rozměr desek 2400 × 1200 mm s polodrážkou

RD-hodnota
(m²K/W)

Tloušťka
(mm)

Cena bez DPH 
(Euro/m2)

Počet
(desek/balík)

Množsví
(m2/balení) Dostupnost*

2,70 60 36,40 5 14,40 NO

3,15 70 41,40 4 11,52 NO

3,60 80 47,00 4 11,52 S

3,85 85 50,15 3 8,64 NO

4,05 90 53,10 3 8,64 NO

4,50 100 59,80 3 8,64 S

6,25 105 62,95 3 8,64 NO

5,00 110 66,95 3 8,64 NO

5,45 120 73,85 3 8,64 S

6,35 140 85,65 3 8,64 S

7,25 160 97,30 2 5,76 S
* S = skladová položka, NO = není skladem, pro minimální množství kontaktuje obchodního zástupce

Ostatní tloušťky a rozměry na vyžádání, více informací na www.kingspaninsulation.cz 
Dodací podmínky Vám sdělí obchodní oddělení nebo distributor materiálu.
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ThermaTM TR26 FM
Tepelná izolace lehkých plochých střech



Specifikace produktu

Vlastnost Hodnota

Popis Tepelně izolační deska na bázi polyisokyanurátu 
(PIR). Povrchová úprava - textilie na bázi skla

Součinitel tepelné vodivosti
λD-hodnota 0,027 W/mK (tl. < 80 mm) 
λD-hodnota 0,026 W/mK (tl. 80 - 119 mm) 
λD-hodnota 0,025 W/mK (tl. ≥ 120 mm)

Standardní rozměry 1200 x 600 mm
Hrany standardně s rovnou hranou
Balení baleno ve fólii

Ceny 

RD-hodnota
(m²K/W)

Tloušťka
(mm)

Cena bez DPH 
(Euro/m2)

Počet
(desek/balík)

Množsví
(m2/balení) Dostupnost*

1,10 30 21,80 14 10,08 S

1,45 40 26,00 10 7,20 S

1,85 50 30,25 8 5,76 S

2,20 60 34,00 7 5,04 S

2,55 70 38,65 6 4,32 NO

3,05 80 43,15 5 3,60 S

3,45 90 48,80 5 3,60 NO

3,80 100 54,75 4 2,88 S

4,80 120 66,95 3 2,16 S

5,60 140 77,25 3 2,16 NO
* S = skladová položka, NO = není skladem, pro minimální množství kontaktuje obchodního zástupce

Ostatní tloušťky a rozměry na vyžádání, více informací na www.kingspaninsulation.cz 
Dodací podmínky Vám sdělí obchodní oddělení nebo distributor materiálu.

9

ThermaTM TR27 FM
Tepelně izolační deska pro ploché střechy



Specifikace produktu

Vlastnost Hodnota

Popis
Tepelně izolační deska na bázi polyisokyanurátu 
(PIR). Povrchová úprava - kompozitní hliníková 
fólie.

Součinitel tepelné vodivosti λD-hodnota 0,022 W/mK
Standardní rozměry 1200 x 1200 mm
Hrany standardně s rovnou hranou
Balení baleno ve fólii

Ceny - Spád 25 mm na délku desky (1200 mm)

RD-hodnota  
min. (m²K/W)

RD-hodnota  
max. (m²K/W)

Tloušťka
(mm)

Cena bez DPH 
(Euro/m2)

Počet
(desek/balík)

Množsví
(m2/balení) Dostupnost*

1,10 2,25 25 / 50 34,15 8 11,52 S

2,25 3,40 50 / 75 45,85 6 8,64 S

3,40 4,50 75 / 100 58,55 4 5,76 S

4,50 5,65 100 / 125 73,35 4 5,76 S
* S = skladová položka

Ostatní tloušťky a rozměry na vyžádání, více informací na www.kingspaninsulation.cz 
Dodací podmínky Vám sdělí obchodní oddělení nebo distributor materiálu.
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ThermaTM TT46 FM
Tepelně izolační deska - spádová vrstva pro 
ploché střechy



Specifikace produktu

Vlastnost Hodnota

Popis Tepelně izolační deska na bázi polyisokyanurátu 
(PIR). Povrchová úprava - textilie na bázi skla

Součinitel tepelné vodivosti λD-hodnota 0,027 W/mK (tl. < 80 mm) 
λD-hodnota 0,026 W/mK (tl. 80 - 119 mm)

Standardní rozměry 1200 x 1200 mm
Hrany standardně s rovnou hranou
Balení baleno ve fólii

Ceny - Spád 25 mm na délku desky (1200 mm)

RD-hodnota  
min. (m²K/W)

RD-hodnota  
max. (m²K/W)

Tloušťka
(mm)

Cena bez DPH 
(Euro/m2)

Počet
(desek/balík)

Množsví
(m2/balení) Dostupnost*

0,90 1,85 25 / 50 33,00 8 11,52 S

1,85 2,75 50 / 75 44,15 6 8,64 S

2,75 3,80 75 / 100 58,90 4 5,76 S

3,80 4,80 100 / 125 74,00 4 5,76 S
* S = skladová položka

Ostatní tloušťky a rozměry na vyžádání, více informací na www.kingspaninsulation.cz 
Dodací podmínky Vám sdělí obchodní oddělení nebo distributor materiálu.
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ThermaTM TT47 FM
Tepelně izolační deska - spádová vrstva pro 
ploché střechy



Specifikace produktu

Vlastnost Hodnota

Popis
Tepelně izolační deska na bázi polyisokyanurátu 
(PIR), na povrchu s PE hliníkovou fólií s antiko-
rozní vrstvou

Součinitel tepelné vodivosti λD-hodnota 0,029 W/mK (tl. < 80 mm)
λD-hodnota 0,028 W/mK (tl. ≥ 80 mm)

Standardní rozměry

25 mm: 3000 × 1200 mm
30-50 mm: 5000 × 1200 mm
k dispozici v délce od 1200 do 12000 mm
na vyžádání

Hrany standardně s rovnou hranou, ostatní úpravy
na vyžádání

Ceny

RD-hodnota
(m²K/W)

Tloušťka 
(mm)

Cena bez DPH  
(Euro/m2) Dostupnost*

0,85 25 21,85 NO
1,00 30 23,50 NO
1,35 40 28,15 NO
1,70 50 33,05 NO
2,05 60 37,60 NO
2,85 80 49,45 NO
3,55 100 61,75 NO

* NO = není skladem, pro minimální množství kontaktuje obchodního zástupce

Ostatní tloušťky a rozměry na vyžádání, více informací na www.kingspaninsulation.cz 
Dodací podmínky Vám sdělí obchodní oddělení nebo distributor materiálu.
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Selthaan® Alu
Tepelně izolační deska pro zemědělské a 
skladovací objekty



Specifikace produktu

Vlastnost Hodnota

Popis
Tepelně izolační deska na bázi polyisokyanurá-
tu (PIR), na povrchu potah z čistého hliníku s 
antikorozní vrstvou

Součinitel tepelné vodivosti λD-hodnota 0,024 W/mK

Standardní rozměry 30-60 mm: 5000 × 1200 mm
k dispozici v délce od 1200 do 6500 mm

Hrany standardně s rovnou hranou, ostatní úpravy
na vyžádání

Ceny

RD-hodnota
(m²K/W)

Tloušťka 
(mm)

Cena bez DPH  
(Euro/m2) Dostupnost*

1,25 30 28,30 S
1,65 40 32,70 S
2,05 50 37,70 S
2,50 60 42,70 S
2,90 70 47,20 NO

* S = skladová položka, NO = není skladem, pro minimální množství kontaktuje obchodního zástupce

Ostatní tloušťky a rozměry na vyžádání, více informací na www.kingspaninsulation.cz 
Dodací podmínky Vám sdělí obchodní oddělení nebo distributor materiálu.
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Selthaan® Megaplus SE
Tepelně izolační deska pro zemědělské a 
skladovací objekty



Všeobecné obchodní podmínky společností:
Kingspan Insulation B.V. se sídlem 7102 JH Winterswijk Lorentzstraat 1, Nizozemí, reg. č. v obchodní komoře: 
11053542; 
Kingspan Insulation N.V. se sídlem 2300 Turnhout, Visbeekstraat 24, Belgie, reg. č. v obchodní komoře: 
0876.525.355; 
Kingspan Insulation GmbH & Co.KG se sídlem 49479 Ibbenbüren, Fuggerstrasse 15, Německo, reg. č. v 
obchodní komoře: HRA 4162.

Ustanovení 1. - Definice
Pro účel těchto všeobecných obchodních podmínek jsou následující termíny definovány takto:

 � Všeobecné obchodní podmínky: všeobecné podmínky dodávek a úhrad v následujícím znění;
 � Dodavatel: společnost Kingspan Insulation B.V. nebo Kingspan Insulation N.V. nebo Kingspan Insulation 

GmbH & Co.KG;
 � Kupující: jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která kupuje výrobky od dodavatele nebo se kterou 

dodavatel jedná za účelem uzavření smlouvy;
 � Smlouva: jakákoli smlouva týkající se prodeje a dodání výrobků dodavatelem, každý její dodatek nebo 

změna, která se smlouvy týká, a také veškeré právní jednání za účelem přípravy nebo plnění smlouvy;
 � Výrobky: veškeré zboží, které bylo nebo má být dodáno nebo služby, které jsou nebo mají být poskytovány 

dodavatelem na základě smlouvy.

Ustanovení 2. - Aplikovatelnost
1. Veškeré nabídky jsou učiněny v souladu s prohlášením o aplikovatelnosti podle těchto všeobecných 

obchodních podmínek a to jak ve věci podání cenové nabídky a jejího přijetí, tak i ve věci uzavřené smlouvy.
2. Aplikovatelnost všeobecných obchodních podmínek kupujícího nebo specifických podmínek či ujednání 

ze strany kupujícího se vylučuje. Podmínky či ujednání tohoto druhu nebudou součástí smlouvy, pokud je 
dodavatel nepřijme písemnou formou a bez výhrad.

3. Dojde-li, v rozporu s ustanoveními předchozího odstavce, při převzetí k jakékoli výhradě nebo změně oproti 
cenové nabídce, pak smlouva nebude uzavřena dříve, než dodavatel informuje kupujícího o tom, že souhlasí 
s odchylkou od cenové nabídky.

4. Jestliže se dodavatel a kupující dohodnou na zvláštních podmínkách ve věci prodeje určitých výrobků, 
pak budou tyto zvláštní podmínky nadřazeny jen a pouze v těch bodech, kde se odchylují od těchto 
všeobecných obchodních podmínek. Ve všech ostatních bodech budou tyto všeobecné obchodní podmínky 
platné bez omezení.

5. V případě, že by některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek bylo zrušeno nebo 
prohlášeno za neplatné, všechna ostatní ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek zůstanou v 
platnosti bez omezení.

Ustanovení 3. - Dodatky
1. Dodatky jakékoli kupní smlouvy a odchylky od těchto všeobecných obchodních podmínek budou platné 

pouze tehdy, jestliže je kupující a dodavatel sjednají písemnou formou.
2. Dojde-li v důsledku uzavření dodatku kupní smlouvy ke změně výše nákladů, případná následná změna 

kupní ceny musí být odsouhlasena smluvními stranami písemnou formou.

Ustanovení 4. - Ceny
1. Cenové nabídky učiněné ze strany dodavatele jsou závazné pouze po určitou přiměřenou dobu, není-li 

písemně dohodnuto jinak. V cenových nabídkách jsou ceny uvedeny bez DPH, bez dovozního a vývozního 
cla a případných dalších poplatků, daní či odvodů do státního rozpočtu. Ceny uvedené v cenové nabídce 
jsou závazné pouze tehdy, když kupující v přiměřené časové lhůtě reaguje zasláním objednávky, čímž je 
cenová nabídka bez omezení přijata.

2. Dojde-li po uzavření smlouvy avšak před jejím úplným splněním k jakékoli změně nákladových faktorů 
na straně dodavatele (například cen zařízení, surovin, energií, změny směnného kurzu, úrokových sazeb, 
mzdových nákladů, atd.) v nejširším významu, mohou být tyto náklady přeneseny na kupujícího, za 
předpokladu náležitého dodržení případných relevantních zákonných ustanovení, pokud to nebylo předem 
vyloučeno některou ze smluvních stran v cenové nabídce nebo závazné objednávce.

3. Jestliže dojde v důsledku zvýšení nákladových faktorů ke zvýšení prodejní ceny poté, co dodavatel přijal 
objednávku, má dodavatel právo účtovat kupujícímu navýšení kupní ceny vypočítané podle běžně 
používaných pravidel provozního účetnictví.

4. V případě, že do tří měsíců od uzavření smlouvy dojde ke zvýšení nákladů o více než 10%, má kupující právo 
odstoupit od smlouvy, jestliže dodavatel není ochoten nadále plnit smlouvu dle původních podmínek.

Ustanovení 5. – Balení a expedice
1. Dodavatel se kupujícímu zavazuje, že zboží řádně zabalí a zajistí takovým způsobem, aby bylo na místo 

určení doručeno v dobrém stavu za běžných přepravních podmínek, pokud to povaha zboží nevylučuje, a/
nebo pokud dodavatel běžný obalový materiál nepoužije na základě výslovné žádosti kupujícího.

2. Odpovědnost za zboží přechází na kupujícího ve chvíli, kdy dodavatel předá kontrolu nad zbožím 
kupujícímu. Jestliže kupující sám nebo v zastoupení převezme zboží, přechází odpovědnost na kupujícího ve 
chvíli podpisu dokladu o převzetí zboží.

3. Jestliže zboží doručí sám dodavatel, k předání zboží dochází v okamžiku, kdy je předáno k dispozici 
kupujícímu na sjednaném místě dodání. Ve smlouvě bude stanoveno, která ze smluvních stran zajistí 
vykládku zboží.

4. Kupující se zavazuje nakládat s obalovým materiálem v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí a 
dodavatel nepřebírá v tomto ohledu žádnou odpovědnost.

5. Dodavatel doručí zboží nebo je odešle k doručení na sjednané místo / místa tak, jak bylo určeno v 
objednávce nebo sjednáno následně.

Ustanovení 6. – Obalový materiál
1. Obalový materiál, který je možné opakovaně použít, bude dodavatel účtovat samostatně na faktuře spolu s 

dodanými výrobky.
2. Obalový materiál, na který odkazuje první odstavec, vrátí kupující dodavateli na vlastní náklady a dodavatel 

vystaví kupujícímu dobropis co nejdříve po převzetí vráceného obalového materiálu.
3. Kupující se zavazuje nakládat obalovým materiálem v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí a 

dodavatel nepřebírá v tomto ohledu žádnou odpovědnost.

Ustanovení 7. – Termíny dodání
1. Dodavatel určuje termín dodání odhadem. Pokud dojde k uzavření dohody ve věci termínu dodání, započne 

lhůta dodání dnem, kdy kupující potvrdí objednávku. Termíny dodání stanovené dodavatelem nelze v 
žádném případě striktně považovat za nejzazší termín dodání. Nesplnění termínu dodání či dodací lhůty 
nezakládá právo kupujícího na odškodnění nebo odstoupení od smlouvy.

2. V případě dodávky na zavolání, jestliže dodávka nebyla vůbec nebo jen z části převzata kupujícím nebo jeho 
zástupcem ve lhůtě tří měsíců od objednání, má dodavatel právo písemně požadovat, aby kupující určil 
lhůtu, do kdy dojde k převzetí celého objemu objednávky. Kupující má povinnost splnit tento požadavek 
do 8 dnů, a při jeho nesplnění může dodavatel uskladnit výrobky na náklad kupujícího, a zároveň v tu dobu 
vzniká dodavateli právo požadovat ihned úhradu v plné výši.

3. Dodavatel je oprávněn zajistit dodání zboží prostřednictvím třetích stran. Dodavatel je oprávněn dodávat 
kupujícímu zboží po částech. Na každou část dodávky může kupujícímu vystavit samostatnou fakturu a 

může vyžadovat úhradu předem.

Ustanovení 8. – Dodání a odpovědnost
1. Dodáním zboží přechází vlastnictví a odpovědnost za zboží na kupujícího, za podmínek ustanovených 

následujícím odstavcem.
2. Jestliže kupující neuhradí kupní cenu v plné výši a veškeré další poplatky, nebo neposkytne za tímto účelem 

záruku, vlastnictví zboží bude dále náležet dodavateli. V tomto případě kupující nabude vlastnictví, jakmile 
splní své závazky vůči dodavateli.

3. Bez ohledu na platební podmínky dle 12. ustanovení těchto obchodních podmínek, jestliže má dodavatel 
důvodnou pochybnost o platební schopnosti kupujícího nebo důvodná pochybnost nastane, je dodavatel 
oprávněn pozdržet dodání výrobků. Dále může dodavatel pozdržet dodání, pokud suma faktur, které 
by kupující neuhradil v termínu splatnosti, překročí výši příslušného úvěrového limitu a dokud kupující 
neposkytne dostatečné zajištění pro úhradu nebo nedoplatí dlužnou částku v plné výši ve lhůtě stanovené 
dodavatelem. Jestliže kupující nesplní stanovenou lhůtu, bude v prodlení s okamžitou platností. V takovém 
případě je dodavatel oprávněn vypovědět smlouvu, kterou s kupujícím uzavřel a uplatnit vůči kupujícímu 
nárok na odškodnění. Kupující ponese odpovědnost za případné škody, které by dodavatel utrpěl v důsledku 
opoždění dodávky. 

4. Není-li písemnou formou ujednáno jinak, doručení bude prováděno ex warehouse (ex sklad), kdy je 
povinností kupující strany na vlastní náklady zajistit vykládku výrobků po jejich doručení na místo určení 
nebo na místo, kam může vozidlo doručit zboží po řádně přístupných cestách. Od chvíle, kdy jsou výrobky 
připraveny k vyložení, přechází riziko na kupujícího.

5. Dodavatel je oprávněn zajistit dodání zboží prostřednictvím třetích stran.
6. Výrobky jsou považovány za doručené, a za převzaté kupující stranou, a rizika spojená s dodanými výrobky 

přecházejí na kupující stranu takto:
 a. V případě dodání ex factory: okamžikem naložení výrobků do dopravního prostředku (nebo na  

    něj) určeného k převozu výrobků kupující straně. Má-li být při dodání ex factory zajištěna doprava  
    prostřednictvím lodi, je nutné dohodnout se na tom výslovně písemnou formou.

 b. V případě dodání ex works (na požádání či nikoli): okamžikem dodání a / nebo vyložení výrobků na  
    pracovišti nebo ve skladovacích prostorách kupující strany, za podmínky, že místo vyložení je přístupné  
    po zpevněné cestě, kam může dopravní prostředek (s přívěsem či návěsem) dojet normálním způsobem  
    a s plným nákladem a poté opět odjet po cestě, která je v dobrém stavu - na základě uvážení dopravce.  
    Vykládka musí proběhnout ihned po příjezdu. V případě že vykládka má proběhnout na více místech  
    určených kupující stranou, může dodavatel kupující straně naúčtovat částku minimálně 150 EUR, nebo  
    částku, kterou dodavatel určí dodatečně, jako náklady na dopravu za každé další místo vykládky.

7.  Pokud se dodavatel a kupující dohodli na tom, že dodavatel zajistí nebo pro něj třetí strany zajistí převoz 
výrobků, ponese kupující riziko související s uskladněním, nakládkou, převozem a vykládkou výrobků. Kupující 
si může sjednat pojištění těchto rizik.

Ustanovení 9. - Vyšetřování a záruka
1. Kupující má povinnost zkontrolovat dodané zboží ihned po dodání, nejpozději však do tří pracovních dnů 

od dodání. V té době má kupující povinnost zkontrolovat, zda kvalita a množství dodaného zboží odpovídá 
dohodě nebo zda všeobecně splňuje náležitosti standardní obchodní praxe. Jakékoli reklamace týkající 
se dodaného zboží musí být oznámeny dodavateli písemnou formou bezodkladně, nejpozději však do 14 
dnů od chvíle, kdy kupující závadu zjistil / nebo mohl zjistit /; je třeba uvést číslo objednávky a důvody 
reklamace.

2. Dodavatel ručí za to, že po dobu 5 let od dodání výrobky budou odpovídat popisu uvedeném v údajích 
o výrobku, který aktuálně dal k dispozici kupujícímu. Není-li v tomto dokumentu výslovně uvedeno jinak, 
dodavatel neručí za informace v certifikátech vydaných třetími stranami, které by mohly být v rozporu s 
údaji o výrobku poskytnutými dodavatelem.

3. Povinnosti dodavatele se omezuji na povinnost vadný výrobek bezplatně opravit nebo vyměnit za bezvadný 
jako celek nebo některou jeho část nebo vrátit kupujícímu uhrazenou kupní cenu. Náklady na uskladnění, 
montáž, demontáž a další související náklady nese nadále kupující a nemá nárok požadovat jejich náhradu 
ze strany dodavatele.

4. Dodavatel nemá povinnost poskytovat jakoukoli záruku v následujících případech:
 � Jestliže kupující nesplní zcela nebo v dané lhůtě povinnosti dané touto nebo jinou smlouvou s 

dodavatelem.
 � Jestliže kupující výrobek dodaný dodavatelem zpracuje, uzpůsobí, použije nebo skladuje neodborně, 

nesprávně nebo v rozporu s doporučeným způsobem.
5. Tato záruka se nevztahuje na vady zapříčiněné zcela nebo částečně surovinou, zařízením nebo konstrukcí, 

které zvolil sám kupující nebo tím, co byl dodavatel nucen použít z nařízení jakékoli třetí strany nebo v 
důsledku nově přijatého vládního nařízení.

6. Jestliže záruka poskytnutá dodavatelem zahrnuje součást vyrobenou třetí stranou, bude záruka omezena v 
rozsahu záruky poskytované výrobcem oné součásti.

Ustanovení 10. - Kvalita, kontrola, přijetí
1. Jestliže a pokud nebyly výslovně sjednány jakékoli výslovné podmínky ve věci kvality výrobků, které jsou 

předmětem dodávky, může kupující reklamovat pouze kvalitu, neodpovídající standardu v obchodní praxi.
2. V případě odmítnutí výrobků, které byly nebo mají být dodány, má dodavatel právo požadovat revizi 

výrobků uznávaným inspekčním orgánem, který pověří dodavatel po dohodě s kupující stranou. Kupující v 
tomto smyslu poskytne plnou součinnost. Vzorky použité k tomuto účelu musí být odebrány a předány za 
přítomnosti dodavatele nebo jeho zmocněného zástupce. Náklady revize podle tohoto ustanovení ponese 
strana, která bude shledána vinou.

3. V případě dodání ex factory se za akt přijetí výrobků považuje okamžik expedice na základě pokynu nebo 
svolení kupujícího či jeho zástupce. V případě dodání ex works nebo ex sklad, musí příjemce osobně nebo v 
zastoupení stvrdit doručení podepsáním průvodky. Jestliže přijetí zboží neproběhne ihned po doručení, bude 
za okamžik přijetí považován akt doručení na určené místo, s výjimkou výhrad, na něž odkazuje ustanovení 
11.3.

Ustanovení 11. - Stížnosti
1. Kupující není oprávněn vznášet stížnosti týkající se výrobků, u kterých již došlo k celkové nebo částečné 

úpravě nebo zpracování.
2. Průvodka, dodací list nebo podobný dokument předložený při dodání výrobků slouží jako doklad o doručení 

a bude považován za doklad o množství dodaných výrobků, pokud kupující neprokáže jinou skutečnost. 
Výše uvedené skutečnosti neomezují právo dodavatele prokázat akt dodání jiným způsobem než 
poskytnutím výše uvedených dokumentů.

3. Po podání stížnosti dostane dodavatel možnost výrobky zkontrolovat; kupující mu v tomto ohledu 
poskytne plnou součinnost. Nelze uplatňovat stížnost týkající se výrobků, které dodavatel nemá možnost 
zkontrolovat. Je nepřípustné, aby kupující vrátil výrobky bez svolení dodavatele. U výrobků, které kupující 
vrátí bez svolení dodavatele, je stížnost nepřípustná. 

4. Kupující může vznášet stížnosti vůči dodavateli v důsledku vad kvality nebo rozměrových odchylek výrobku, 
lze-li takové vady či rozměrové odchylky zjistit kupující stranou ihned po dodání prostřednictvím kontroly 
a za předpokladu, že kupující informuje dodavatele o případných výhradách písemnou formou ihned 
(nejpozději do 14 dnů od dodání).

5. Akt vznesení stížnosti v žádném případě nezprošťuje kupující stranu povinnosti uhradit závazky vůči 
dodavateli.
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Ustanovení 12. – Úhrada a poskytnutí záruky
1. Kupní cena zahrnuje kromě ceny za zboží také náklady na obal, dopravu a doručení na místo určení 

dodavatelem.
2. Kupující je povinen provést úhradu v plné výši a bez započtení vzájemných pohledávek do 30 dnů od data 

vystavení faktury prostřednictvím bankovního převodu na číslo účtu uvedené na faktuře, pokud nebylo 
písemnou formou dohodnuto jinak.

3. V případě, že kupující nesplní platební povinnost v řádném termínu, a neprovede úhradu ani ve lhůtě 
jednoho týdne od doručení oznámení o nedodržení závazku (upomínky), bude dodavatel oprávněn 
považovat kupní smlouvu za vypovězenou bez soudního zásahu. V takovém případě ponese kupující 
strana odpovědnost za škodu nebo ztrátu, která vznikne dodavateli, spočívající mimo jiné ve ztrátě 
zisku, dopravních nákladech a nákladech na doručení oznámení o nedodržení závazku. Pokud, v případě 
porušení smluvního závazku ze strany kupující, využije dodavatel mimosoudního postupu, ponese náklady 
mimosoudního řízení strana kupující. Tyto náklady budou účtovány ve výši 10% celkové výše faktury, 
nejméně však €150 za každou jednotlivou dodávku nebo fakturu, na základě uvážení dodavatele. Kromě 
toho, bez povinné žádosti nebo upomínky, vzniká kupující straně povinnost uhradit úrok z prodlení v 
zákonné výši, nejméně však 1,5% měsíčně z dlužné částky, který si dodavatel účtuje od 10. dne od data 
vystavení faktury. Veškeré soudní či mimosoudní náklady, vynaložené za účelem vymožení dluhu hradí v 
plné výši kupující.

4. Platby, které kupující provede, budou vždy nejprve použity k umoření úroku z prodlení a nákladů 
(příslušenství pohledávky) a dále k úhradě splatných faktur a případných jiných dluhů, jakékoli povahy od 
nejstaršího data splatnosti, přestože by kupující uvedl, že platba je určena k úhradě pozdější faktury nebo 
dluhu.

5. Případné slevy přiznané písemnou formou budou zrušeny, pokud kupující neprovede platbu ve lhůtě 
splatnosti (písemně sjednané později).

6. Případné výhrady vůči faktuře musí být doručeny dodavateli do 8 dnů od data doručení faktury. Po uplynutí 
této lhůty, má dodavatel za to, že kupující souhlasí s obsahem faktury a námitky vůči předmětné faktuře 
nebudou nadále přípustné.

Ustanovení 13. – Podržení vlastnického práva a zástavní právo
1. Veškeré výrobky dodané dodavatelem zůstanou vlastnictvím dodavatele až do okamžiku, kdy kupující splní 

veškeré smluvní závazky vůči dodavateli dané kupní smlouvou, včetně povinností kupující strany vzniklých v 
důsledku nesplnění závazků daných kupní smlouvou. Tato povinnost platí i v případě přeprodání výrobků.

2. Kupující nemá právo dát do zástavy jakékoli zboží, jehož se týká podržení vlastnického práva dodavatelem 
až do okamžiku, kdy vlastnictví dodaných výrobků přejde na kupující stranu.

3. Kupující neodvolatelně zmocňuje dodavatele k tomu, aby v případě, že kupující nesplní platební nebo 
jinou povinnost nebo tato skutečnost má bezprostředně nastat, vstoupil do areálu podniku kupující strany 
nebo třetí strany bez předchozího upozornění a podniknul kroky k zajištění a převzetí výrobků dodaných 
kupujícímu.

4. V případě, že je do záležitosti s dodaným zbožím, na které se vztahuje podržení vlastnického práva 
dodavatelem, zapojena třetí strana, nebo jakákoli třetí strana hodlá uplatnit jakékoli právo vzhledem k 
dotčenému zboží, má kupující povinnost dodavatele o této skutečnosti bezodkladně informovat.

5. Kupující se zavazuje pojistit a mít pojištěno veškeré dodané zboží, na které se vztahuje podržení 
vlastnického práva dodavatelem, proti poškození ohněm, výbuchem, vodou a odcizením a na požádání 
předložit pojistnou smlouvu.

Ustanovení 14. - Odpovědnost
1. Je-li dodavatel shledán odpovědným, jeho odpovědnost bude dána pouze v rozsahu těchto ustanovení.
2. Je-li dodavatel shledán odpovědným za přímou škodu nebo ztrátu, bude jeho odpovědnost omezena 

částkou, kterou dodavatel naúčtoval kupujícímu za výrobek a náklad. Kromě toho bude výše škody nebo 
ztráty omezena celkovou výší náhrady škody, kterou pojistitel v daném případě vyplatí.

3. Dodavatel nenese odpovědnost za následné škody či ztráty, které by kupující utrpěl, včetně nemateriálních 
škod, obchodních ztrát, škod na životním prostředí nebo následných škod či ztrát.

4. Kupující se vzdává svých práv vůči dodavateli, navíc ponese odpovědnost za veškeré škody a zavazuje se 
zbavit dodavatele odpovědnosti za jakékoli nároky vznesené třetí stranou v následujících věcech a rozsahu:
a. Dojde-li ke vzniku škody v důsledku neodborného zacházení či použití způsobem, který je v rozporu s 

pokyny dodavatele, jeho doporučením, uživatelskými instrukcemi či jednáním dodavatele, nebo škody 
vzniklé v důsledku neodborného skladování dodaných výrobků;

b. Dojde-li ke vzniku škody v důsledku chyb, neúplnosti či nepřesnosti údajů, materiálu, nosičů informací 
atd., které dodavateli poskytnul kupující.

5. Omezení odpovědnosti za přímé škody či ztráty uvedené v rámci těchto podmínek se nevztahuje na 
případy, kdy vznik škody nebo ztráty lze přičítat úmyslnému jednání nebo hrubé nedbalosti ze strany 
dodavatele či jeho zaměstnanců.

6. Kupující zbavuje dodavatele odpovědnosti za případné nároky jakékoli povahy, které by mohly vznést třetí 
strany vůči dodavateli ve věci škod, které utrpěly nebo mohly utrpět nad rámec odpovědnosti dodavatele v 
rozsahu tohoto článku, mimo jiné i v situaci prohlášení konkurzu nad kupující stranou.

7. V případě, že dodavatel nesplní závazky dané jakoukoli smlouvou nebo je nesplní v řádné lhůtě, vzniká 
dodavateli povinnost na základě vlastního uvážení buď (I) znovu dodat výrobky, které jsou předmětem 
dodávky, nebo (II) vrátit kupujícímu peníze za příslušnou část dodávky nebo celou dodávku, nebo po 
dohodě s kupující stranou (III) vypovědět smlouvu.

Ustanovení 15. – Vyšší moc
1. V případě zásahu vyšší moci, má dodavatel právo vypovědět smlouvu nebo pozastavit plynutí dodací lhůty.
2. Zásah vyšší moci na straně dodavatele nastává tehdy, kdy je dodavateli po uzavření kupní smlouvy 

znemožněno splnit povinnosti dané kupní smlouvou nebo provést nutné přípravy v důsledku vyhlášení 
válečného stavu, válečného ohrožení, občanské války, terorismu, vzpoury, válečných činů, požáru, záplavy, 
povodně, stávek, výluk, překážek dovozu a vývozu zboží, vládních opatření, závad na stroji, přerušení 
dodávky elektřiny, k nimž by došlo ve společnosti dodavatele stejně jako ve společnostech třetích stran, 
od kterých dodavatel odebírá veškerá zařízení nebo suroviny nebo jakoukoli jejich část; toto se týká také 
skladování nebo průběhu přepravy, bez ohledu na to, zda dodavatel mohl tuto situaci ovlivnit či nikoli; a 
dále z jakéhokoli jiného důvodu, který by nastal bez zavinění dodavatele, nebo by byl mimo jeho kontrolu.

3. V případě zásahu vyšší moci dočasné povahy je kupující oprávněn smlouvu vypovědět nebo pozastavit. V 
případě výpovědi smlouvy vzniká kupujícímu nárok pouze na náhradu nákladů, které mu v této souvislosti 
vznikly.

4. V případě zásahu vyšší moci ve chvíli, kdy již došlo k částečnému plnění smlouvy a zbývající část dodávky 
má být vlivem vyšší moci opožděna nejméně o 6 měsíců, může si kupující buď ponechat část zboží, 
která již byla dodána, a uhradit splatnou kupní cenu za dodanou část zboží, nebo zvážit odstoupení od 
kupní smlouvy včetně již provedeného plnění, kdy má kupující povinnost vrátit dodané zboží dodavateli 
ve stejném množství na vlastní náklady a riziko, pokud může kupující prokázat, že nadále není schopen 
efektivně využít část zboží již dodanou v důsledku nedodání zbývající části zboží. 

Ustanovení 16. – Výpověď a pozastavení smlouvy
1. Dodavatel je oprávněn pozastavit plnění svých závazků vyplývajících ze smlouvy nebo smlouvu vypovědět v 

následujících případech:
 � Kupující zcela nebo částečně neplní závazky vyplývající z této smlouvy.
 � Po uzavření smlouvy nastaly okolnosti, o nichž se dodavatel dověděl a které vedou k obavám, že kupující 

nesplní své závazky. Nastane-li oprávněný důvod k obavám, že kupující bude plnit své závazky jen 
zčásti nebo nedostatečně, je možné smlouvu pozastavit v takovém rozsahu, který je přiměřený danému 
nedostatku.

 � V době uzavření smlouvy byl kupující požádán o poskytnutí záruky za splnění svých závazků ze smlouvy a 
toto zajištění nebylo poskytnuto vůbec nebo jen v nedostatečné výši. Jakmile dojde k poskytnutí adekvátní 
záruky, skončí oprávnění pozastavit smlouvu, jestliže splnění této smluvní podmínky nebylo opožděno 
neodůvodněně.

2. Dodavatel je dále oprávněn vypovědět smlouvu nebo vyvolat vypovězení smlouvy, pokud by nastaly 
okolnosti takové povahy, že by plnění smlouvy znemožňovaly, nebo kdyby v souladu s normami přiměřeného 
a férového obchodního jednání nebylo možné na plnění smlouvy nadále trvat, nebo kdyby nastaly jiné 
okolnosti, za kterých bez provedení úprav smlouvy nelze racionálně předpokládat trvání smluvního vztahu.

Ustanovení 17. – Duševní vlastnictví s autorské právo
1.  Aniž by byla dotčena ostatní ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, dodavatel si vyhrazuje 

práva a plnomoci propůjčené uživateli podle zákonů o duševním vlastnictví, mimo jiné i autorské právo.
2. Kupující nesmí provádět žádné úpravy věcí, pokud povaha dodaných věcí nenaznačuje jinak, nebo pokud k 

tomu dodavatel neudělí písemný souhlas.
3. Veškerá dokumentace, například návrhy, doporučení, záznamy, nákresy, software atd., poskytnuté 

dodavatelem jsou určeny výlučně k použití kupující stranou a nesmí být reprodukovány, zveřejňovány 
či poskytovány třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu dodavatele, pokud z povahy 
poskytnutých dokumentů nevyplývá opak.

4. Nebylo-li ujednáno jinak, dodavatel si vyhrazuje vlastnická práva k poskytnuté dokumentaci, například 
nákresům, filmům, softwaru apod. bez ohledu na to, zda byly tyto materiály poskytnuty kupující nebo třetí 
straně. 

5. Veškerá dokumentace, například návrhy, náčrty, nákresy, filmy, software, digitální a jiné soubory apod. 
poskytnuté dodavatelem jsou určeny výhradně k použití kupující stranou a nesmí být reprodukovány, 
zveřejňovány či poskytovány třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu dodavatele, pokud z 
povahy poskytnutých dokumentů nevyplývá opak.

6. Dodavatel si vyhrazuje právo využít hlubší znalosti získané prováděním prací za jinými účely do takové míry, 
že zajišťuje, aby nedošlo k vyzrazení důvěrných informací žádné třetí straně.

Ustanovení 18. – Neplatná a neúčinná ustanovení
1.  Bude-li některé z ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo soudem prohlášeno 

za neplatné a neúčinné, veškerá ostatní ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek budou 
nadále platná a účinná bez omezení. 

2.  Smluvní strany se poradí ve věci neplatného či neúčinného ustanovení, či několika z nich, aby se dohodly 
na náhradním znění, které by v nejvyšší možné míře nahradilo neplatné či neúčinné ustanovení co do jeho 
účelu a smyslu. Náhradní ustanovení pak bude platné, aniž by byla dotčena ostatní ustanovení těchto 
všeobecných obchodních podmínek. 

Ustanovení 19. – Příslušnost práva a jurisdikce
Tato smlouva se řídí nizozemským právem, s výjimkou Vídeňské úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi 
zboží (CISG).

Ustanovení 20. - Spory
1. Dojde-li následkem tohoto vzájemného smluvního vztahu, budoucích smluvních vztahů nebo v souvislosti 

s aktuálním smluvním vztahem ke sporu ve věci výrobků dodávaných dodavatelem, strany se nejprve 
pokusí nalézt řešení sporu dohodou. Spor ve věci výrobků dodávaných dodavatelem vzniká mezi smluvními 
stranami okamžikem, kdy kupující oznámí existenci sporu doručením doporučeným dopisem protistraně.

2. Nelze-li spor ve smyslu odstavce 1 tohoto ustanovení vyřešit vzájemnou konzultací, obě strany společně dají 
pokyn mediátorovi, aby jim pomohl spor vyřešit. Nepodaří-li se po ustanovení mediátora dosáhnout dohody 
do tří týdnů od vzniku sporu, musí být podána žádost o závazné ustanovení mediátora prostřednictvím 
příslušného orgánu (zde the Netherlands Mediation Institute). Náklady této mediace ponesou obě strany 
sporu rovným dílem.

3. Je-li prokázáno za nemožné vyřešit spor ve smyslu odstavce 1 prostřednictvím mediace, rozhodne spor 
soudce Okresního soudu v nizozemském Arnhemu (District Court in Arnhem, the Netherlands).

4. Aniž by byla dotčena platnost výše uvedeného, dodavatel bude mít dle svého uvážení nárok předložit spor 
soudu, pokud to povaha sporu vyžaduje, a to přímo do jurisdikce příslušného soudce Okresního soudu v 
nizozemském Arnhemu. 

Tyto všeobecné obchodní podmínky byly zaregistrovány obchodní komorou v Arnhemu pod číslem 11053542.
Status: 27. února 2017
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