Partneri = Zmluvné strany, menovite spoločnosť PUNCH
a jej Dodávateľ.

Všeobecné nákupné podmienky
PUNCH Precision Detva, s.r.o. “PPD“
S účinnosťou od 14. novembra 2019
Tieto nákupné podmienky upravujú všeobecné pravidlá
týkajúce sa akéhokoľvek zmluvného vzťahu medzi
PUNCH PRECISION DETVA (PUNCH) a dodávateľmi
výrobného, ako aj nevýrobného vybavenia, či služieb.
Tieto podmienky, ktoré stanovujú princípy vyrovnaného
vzťahu, založenom na prijatí zodpovedností oboch
Zmluvných strán, obsahujú príslušné a/alebo recipročné
právne povinnosti a sú špeciálne nadefinované tak, aby
predvídali a urovnávali právne rozpory medzi Zmluvnými
stranami alebo tretími stranami. Súčasné podmienky sú
platné v akomkoľvek čase a nemôžu byť prispôsobované,
alebo anulované špecifickými podmienkami stanovenými
v nákupnej objednávke, ak také bude objednávka
obsahovať. Zmluvné strany sa zaväzujú informovať sa
navzájom o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré by mohli
ovplyvniť implementáciu ich dohôd.
ČLÁNOK 1 – DEFINÍCIE

Služba = tá sa konkrétne týka sprostredkovania
netrhového tovaru, intelektuálnej práce alebo služby
poskytnutej Dodávateľom.
Prijatie = logistický proces kvantitatívnej a kvalitatívnej
kontroly v súlade s Objednávkou tovaru, či poskytovaných
služieb. Táto kontrola nesmie pozmeniť povinnosti
Dodávateľa, ktorý ostáva plne zodpovedný za súlad
podmienok Objednávky a platných pravidiel.
ČLÁNOK 2 - OBJEDNÁVKY
V prípade akejkoľvek objednávky tovaru a/alebo služby
zašle spoločnosť PUNCH nákupnú objednávku
Dodávateľovi, a to buď emailom alebo poštou.
Akceptácia Objednávky Dodávateľom je vykonaná
zaslaním potvrdenia o prijatí, a to nie neskôr ako osem (8)
pracovných dní po dni vydania Objednávky. Akákoľvek
objednávka, ktorej prijatie nebolo potvrdené, ale ktorú
Dodávateľ i napriek tomu vykoná, či už vcelku alebo
čiastočne, sa považuje za akceptovanú.
Bez vopred vyjadreného písomného súhlasu Partnerov
nebudú povolené žiadne úpravy podmienok Objednávky,
alebo Zmluvy.

Objednávka = požiadavka spoločnosti PUNCH
adresovaná Dodávateľovi, aby Dodávateľ dodal istý
objem tovaru, alebo vykonal isté služby. Objednávka
pozostáva z nákupných objednávok zadaných
spoločnosťou PUNCH, ktoré sú neodlučiteľnou súčasťou
súčasných
podmienok,
dokumentov
definujúcich
charakteristiky tovaru a/alebo služieb (nákresy, technické
alebo funkčné špecifikácie...) a akékoľvek iné dokumenty
požadované na zabezpečenie správnosti Objednávky.

V prípade uzatvorenia rámcovej Zmluvy, alebo rámcovej
Objednávky, budú uvedené sumy mať iba charakter
orientačnej hodnoty a nebudú predstavovať záväzok
spoločnosti PUNCH. Rámcová Zmluva alebo rámcová
Objednávka je doplnená, ak je to potrebné, o pravidelné
dodávkové informovanie o kvantite, ktorá bude dodaná a
dátume Dodania.

Zmluva = Zmluva s Dodávateľom pozostáva z nákupnej
objednávky spolu s jej prílohami, Dodávateľovou ponukou
a potvrdením o prijatí objednávky v nasledovnom
zostupujúcom poradí, usporiadanom podľa miery
dôležitosti:

3.1 - BALENIE

- objednávka (vrátane nákupnej objednávky spolu s
jej prílohami);
- špecifické podmienky;
- potvrdenie o prijatí Objednávky;

ČLÁNOK 3 - DODÁVANIE

Za účelom ochrany pred akýmkoľvek poškodením,
Dodávateľ dodá tovar v príslušnom obale, ktorý bude
vhodný pre daný spôsob dopravy a uskladnenia.
Dodávateľ bude plne zodpovedný za akúkoľvek škodu,
ktorá vznikne kvôli neadekvátnemu alebo nevhodnému
baleniu.
Na vonkajšej strane bude každá balená jednotka niesť
označenie nasledovné údaje v jasnej a čitateľnej podobe:
-

Informácie definované súvisiacimi predpismi,
predovšetkým tie, ktoré sa týkajú prepravy;

-

Údaje týkajúce sa špeciálneho spôsobu
narábania s tovarom alebo podmienok jeho
uskladnenia;

- ponuka Dodávateľa.
Dodávateľ = zazmluvnená strana spoločnosti PUNCH,
ktorá zásobuje spoločnosť tovarom alebo službami
popísanými v Objednávke.
Dodanie = povinnosť Dodávateľa poskytnúť spoločnosti
PUNCH služby alebo tovar popísaný v Objednávke.

1

-

Objednávku a evidenčné číslo, popis a kvantitu
dodávaného tovaru, hrubú a čistú váhu balíka,
mená a adresy zasielajúceho a prijímateľa.

3.2 – BEZPEČNOSŤ
PREVÁDZKY

A

VSTUP

NA

MIESTO

Pri Dodávke Dodávateľ zašle spoločnosti PUNCH
oznámenie o doručení, spojenú s akýmikoľvek
bezpečnostnými upozorneniami, ak to bude nutné.

vyhovujúce, a to po celú dobu trvania nedodržania
dohodnutých podmienok, bez ohľadu na práva
Dodávateľa, týkajúce sa nástrojov alebo produktov.
Ak Dodávateľ nemôže dodacie požiadavky spoločnosti
PUNCH splniť, a ak spoločnosť PUNCH požaduje
rýchlejší spôsob dopravy ako bol pôvodne plánovaný,
Dodávateľ musí expedovať tovar novým spôsobom
prepravy, ktorý bude určený, a to na svoje vlastné
náklady.
3.5 - PRIJATIE – ODMIETNUTIE

V prípade, že spoločnosť PUNCH udelila povolenie na
vstup do svojich priestorov, Dodávateľ, jeho zástupcovia
a/alebo zamestnanci sa zaväzujú plne rešpektovať
interné pravidlá a podmienky prevádzky, ako aj platné
právne a regulačné predpisy, vrátane tých, ktoré sa týkajú
zdravia a bezpečnosti na pracovisku. V tejto súvislosti
bude Dodávateľ kontaktovať Vedúceho bezpečnosti pred
tým, ako bude udelené povolenie na vstup do závodu, aby
obdržal všetky potrebné informácie a pripravil dokumenty,
ktoré si predpisy a postupy spoločnosti PUNCH vyžadujú.

Spoločnosť PUNCH môže úplne, alebo čiastočne,
odmietnuť akékoľvek dodanie, ktoré príde s omeškaním,
nekompletné alebo príliš veľké, či ktoré nebude v súlade
s Objednávkou.

S výnimkou prípadov zanedbania predpisov, alebo ich
vedomého porušenia, spoločnosť PUNCH nemôže byť
braná na zodpovednosť za výskyt akejkoľvek nehody na
svojej prevádzke, ktorá by sa mohla týkať vyššie
zmienených osôb.

Absencia zásob tovaru alebo nároku v čase dodania
neustanovuje konečnú akceptáciu tovarov či služieb
spoločnosťou PUNCH, ktorá si bude uplatňovať svoje
právo na následné riešenie situácie v prípade nesúladu
alebo v prípade skrytých, či viditeľných chýb tovarov
alebo služieb. A preto sa Dodávateľ zaväzuje povoliť
spoločnosti
PUNCH,
jej
zástupcom
a/alebo
zamestnancom prístup do závodu súvisiaceho s
Objednávkou, aby mohli vykonať všetky potrebné
kontroly, testy a iné overujúce aktivity.

3.3 - MIESTO, DÁTUM A ČASY DORUČENIA
Tovar sú doručené na miesto určené v Objednávke. Čas
doručenia uvedený v Objednávke, alebo v telefonickom
oznámení doručenia je pre spoločnosť PUNCH
esenciálne dôležitý a očakáva sa, že Dodávateľ bude
tento určený čas rešpektovať a striktne dodržiavať už
prijatím Objednávky. Akékoľvek skoršie Dodanie musí
byť vopred schválené písomným súhlasom spoločnosti
PUNCH.
3.4 – NESKORÉ DODANIA A POŠKODENIA

Prijatie nastane najskôr pri Dodaní na bližšie určenom
mieste doručenia tovaru či služieb a najneskôr po
nedodržaní opodstatneného konečného termínu,
umožniac dostatok času na zistenie akýchkoľvek
potenciálnych nedostatkov.

3.6 – SUBKONTRAKTY
S výnimkou vopred podpísanej písomnej dohody
spoločnosti PUNCH, Dodávateľ nemôže sa žiadnych
okolností využiť subdodávateľa na vykonanie svojich
zmluvných podmienok, či už v celom objeme alebo
čiastočne, priamo alebo nepriamo.

S výnimkou prípadov vyššej moci, akékoľvek oneskorené
Dodanie bude mať automaticky, po upomienkach a/alebo
formálnom oznámení od Dodávateľa a potvrdení
oneskorenia, za následok uplatnenia si odškodnenia
spoločnosťou PUNCH a to vo výške 1% z nezdanenej
sumy Objednávky za každý týždeň omeškania, až do
výšky 5% z tejto sumy bez dane. Platba tohto
odškodnenia nepozbavuje spoločnosť PUNCH práva
siahnuť po akomkoľvek inom východisku, riešení či
aktivite, vrátane uplatňovania si náhrad za spôsobenú
škodu, či predčasné ukončenie Zmluvy.

V prípade výnimočného povolenia na využitie
subdodávateľa, musí subdodávateľ spĺňať všetky platné
zmluvné, právne a predpisové podmienky, ako aj interné
pravidlá a predpisy spoločnosti PUNCH, vrátane
predpisov o bezpečnosti a utajených informáciách. Sám
Dodávateľ sa bude plne zodpovedať spoločnosti PUNCH
za úplné uskutočnenie Objednávky.

V prípade Dodávateľovho zlyhania Dodávateľ výslovne
udeľuje spoločnosti PUNCH právo použiť nástroje, ktoré
má k dispozícii, na výrobu, zhotovenie alebo zaistenie
toho, že produkty, ktoré mali byť dodané budú

Dodávateľ garantuje, že produkty doručené a/alebo
služby, ktoré boli poskytnuté vyhovujú funkčným a
zmluvným špecifikáciám, ako aj platným právnym a
predpisovým požiadavkám. Konkrétne, Dodávateľ

ČLÁNOK 4 – SÚLAD A KVALITA
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zaručuje, že doručené produkty sú nové, vysokej kvality,
bez akýchkoľvek materiálnych, dizajnových a výrobných
chýb, a sú vhodné na použitie na účel, pre ktorý boli
vyrobené. A preto, v prípade, že je požadovaný certifikát
vhodnosti tovaru podľa špecifikácií zadefinovaných v
nákupnej objednávke, Dodávateľ je povinný pripraviť
tento certifikát pred vyexpedovaním objednávky.

Spoločnosť PUNCH si rezervuje právo odmietnuť
fakturáciu, dodanie a platbu za akékoľvek tovary a služby,
ktoré nie sú riadne uvedené v danej Objednávke. V
prípade nesúladu alebo chybného tovaru alebo
poskytnutej služby môže spoločnosť PUNCH pozdržať
platbu danej čiastky, až kým Dodanie nebude správne
vykonané.

Dodávateľ nemôže vykonať žiadne zmeny na
poskytovanom tovare alebo službách, je taktiež zakázané
meniť akékoľvek komponenty, materiál, proces alebo
miesto výroby v prípade, že o tom nebola vopred
podpísaná dohoda so spoločnosťou PUNCH. Taktiež sa
Dodávateľ zaväzuje odkomunikovať so spoločnosťou
PUNCH, vo francúzštine, operatívne, údržbové a
inštalačné inštrukcie, ako aj inštrukcie na správne
používanie a udržiavanie akéhokoľvek dodaného tovaru.

ČLÁNOK 6 –
VLASTNÍCTVA

V prípade nesúladu, alebo chyby tovarov či
poskytovaných služieb, Dodávateľ je povinný uskutočniť
okamžitú náhradu na svoje vlastné náklady, a potom
vykonať akékoľvek potrebné opravy podľa požiadaviek.
Dodávateľ bude taktiež zodpovedný za akékoľvek
potenciálne škody, ktoré by mohli byť spomínanými
chybami spoločnosti PUNCH spôsobené, ako aj za škody
spôsobené jej zákazníkom a/alebo partnerom, či
akejkoľvek inej tretej strane.
V prípade, že sa z akéhokoľvek dôvodu Dodávateľovi
nepodarí zjednať nápravu, spoločnosť PUNCH si
rezervuje právo na oslovenie tretej strany, aby potrebnú
prácu vykonala na náklady Dodávateľa, bez toho aby
ovplyvnilo aplikáciu článku 13 (UKONČENIE) o
dohodnutých podmienkach a nárok na náhradu škôd.
ČLÁNOK 5 – FAKTURÁCIA A ÚHRADA
Všetky Zmluvy a Objednávky sú uzatvárané v stanovenej
cene, ktorá je neupravovateľná, a ktorá zahŕňa akékoľvek
tovary a služby popísané v nákupnej objednávke a v
súlade s pravidlami Incoterm na nej vyobrazených. Tieto
ceny sú uvádzané bez DPH. Ak nie je inak dohodnuté v
čase Objednávky, spoločnosť PUNCH nebude vyplácať
žiadne preddavky.
Pri každom Dodaní je Dodávateľ povinný vystaviť faktúru
na zúčtovaciu adresu uvedenú na nákupnej objednávke,
a to v deň Dodania tovaru, alebo v deň kedy je ukončené
poskytovanie objednaných služieb. Každá faktúra bude
obsahovať všetky informácie Objednávky tak, aby bolo
možné identifikovať a skontrolovať tovary a poskytnuté
služby.
Ak nie je vzájomne dohodnuté inak, spoločnosť PUNCH
uhrádza faktúry bankovým prevodom, a to šesťdesiat (60)
dní po dátume vydania. Uhradená čiastka zodpovedá tej,
ktorá je uvedená na nákupnej objednávke a/alebo
tovarom a službám, ktoré boli dodané a poskytnuté.

PRESUN

RIZIKA

A

PRESUN

Presun rizika spojeného s tovarmi alebo službami je
upravený v súlade s pravidlami Incoterm vzťahujúcimi sa
na Objednávku.
Čo sa týka presunu vlastníctva, ten nastáva v momente
dodania tovaru na určené miesto, nezávisle na platbe
spoločnosťou PUNCH. Avšak, v prípade platby zálohy
spoločnosťou PUNCH, presun vlastníctva nastane
postupne podľa podielu na tovare, za ktorý bola čiastka
splatená v platbách, a to v čase úhrady spomínaných
platieb.
Vybavenie, ktoré je plne alebo čiastočne financované
spoločnosťou PUNCH, ostáva alebo sa postupne stáva
majetkom spoločnosti PUNCH a môže byť použité
výhradne na splnenie Objednávky, okrem prípadu, že by
písomný súhlas spoločnosti PUNCH stanovoval inak.
Dodávateľ´ zabezpečí starostlivosť, údržbu, opravu a
funkčnosť daného vybavenia.
Potom bude na vlastné náklady pokračovať obnovou a
identifikáciou v súlade s údajmi zadanými spoločnosťou
PUNCH umiestnením viditeľného štítku, ktorý bude
obsahovať identifikačné číslo a meno majiteľa vybavenia,
nasledované slovami „neprevoditeľný a neukoristeľný
majetok“. Na vybavení nesmú byť vykonané žiadne
modifikácie bez vopred vystaveného písomného súhlasu
spoločnosti PUNCH.
ČLÁNOK 7 – REŠPEKTOVANIE LEGISLATÍVY A
PREDPISOV
7.1 - VŠEOBECNÉ
Dodávateľ sa zaväzuje konať v súlade so všetkými
právnymi a predpisovými ustanoveniami, ktoré sa týkajú
tovarov a/alebo služieb popísaných v Objednávke, a ktoré
sú platné v deň kedy bola Objednávka zadaná.
7.2 – ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Materiály a využité výrobné metódy musia brať ohľad na
životné prostredie a zabezpečovať bezpečnosť
používateľov a konečných užívateľov; v deň a na mieste
doručenia
musia
dodržiavať
platné
štandardy
vystopovateľnosti, hygieny a bezpečnosti. Dodávateľ,
ktorý bude výhradne a sám zodpovedný, obzvlášť súhlasí
s tým, že bude dodržiavať všetky právne a predpisové
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francúzske a európske ustanovenia, a to konkrétne
ustanovenia v Knihe V Francúzskej zbierky nariadení o
životnom prostredí a v Európskej smernici EC 1907/2006
o registrácii, posudzovaní a autorizácii chemických látok.
A preto, už samotným prijatím Objednávky, Dodávateľ
garantuje, že poskytnuté tovary a služby budú v súlade
so všetkými predpísanými a zvyčajnými bezpečnostnými
prvkami, a že sa budú navzájom dopĺňať certifikátom o
vhodnosti podľa nariadení, ktoré regulujú poskytovanie
daných služieb a tovarov.
ČLÁNOK 8 – DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
Počas celej doby musia byť poskytované tovary a služby
v súlade s právom duševného vlastníctva, obzvlášť s
právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na nákresy,
modely a patenty, autorské práva ako aj s predpismi o
neférovej súťaži. Dodávateľ vyhlasuje, že je legitímnym
držiteľom práv duševného vlastníctva, spojené s
dodávaným tovarom a službami, a má aj všetky práva na
akékoľvek potenciálne exkluzívne zmluvy, ktoré z týchto
práv vyplývajú.
Spoločnosť PUNCH je majiteľom výsledkov analýz,
prototypov,
predvýrobných
modelov,
testovacích
modelov, foriem a nástrojov, dokumentov a údajov, ktoré
zafinancovala, a ktoré boli pre ňu vyrobené. A preto
Dodávateľ si nemôže uplatňovať žiadne priemyselné
alebo duševné vlastníctvo týkajúce sa know-how alebo
výrobných tajomstiev o týchto elementoch, ktoré bez
vopred udeleného písomného súhlasu spoločnosti
PUNCH, nemôžu byť využité Dodávateľom na iné účely
ako tie, ktoré boli zmluvne dohodnuté, a ani ich Dodávateľ
nesmie kopírovať, reprodukovať alebo posunúť tretej
strane.
Za žiadnych okolností a v žiadnej forme nemôžu byť
Objednávky, ktoré spoločnosť PUNCH zadala, využité na
priamu, či nepriamu reklamu, za predpokladu, že na toto
nebol spoločnosťou PUNCH vopred udelený písomný
súhlas.
ČLÁNOK 9 – ZÁRUKY A POISTENIE
Dodávateľ je povinný zabezpečiť správnosť dodania.
Týmto je teda spoločnosť PUNCH krytá proti akýmkoľvek
nedostatkom a nepríjemnostiam, spojeným s dodaním
tovarov a služieb, a to sa vzťahuje na celú dĺžku trvania
zmluvného vzťahu, počínajúc samotným prijatím tovarov
alebo služieb.
V prípade chyby bude záručná doba pozastavená na taký
dlhý čas, ako si bude náprava vzniknutého stavu
vyžadovať, a bude znovu obnovená dňom opravy, či
výmeny.
Dodávateľ je taktiež plne zodpovedný, v súlade s bežným
zákonom a nad rámec zmluvnej záručnej doby, za všetky

skryté chyby, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť tovar
alebo implementačný proces a výsledky poskytnutých
služieb.
Dodávateľ výslovne poisťuje spoločnosť PUNCH a jej
zákazníkov a/alebo partnerov proti akýmkoľvek
potenciálnym nárokom či súdnym sporom, či už súdnym
alebo mimosúdnym, zo strany akejkoľvek tretej strany,
vrátane subdodávateľov a poisťovateľov. Podobne tak je
aj Dodávateľovi zakázané zapojiť sa do akejkoľvek
právnej aktivity proti spoločnosti PUNCH, alebo proti jej
zástupcom, za škody, ktoré by sa mohli objaviť počas
vykonávania jeho dodávateľských povinností, vrátane
prípadu krádeže.
Bez ohľadu na čokoľvek, Dodávateľ vyhlasuje, že tovary
ako aj vykonávané služby sú poistené dobre známou a
solventnou spoločnosťou a to sumami , ktoré budú
dostatočné na pokrytie akýchkoľvek škôd, ktoré by mohli
byť spôsobené, zahŕňajúc taktiež postúpenie rizík.
Dodávateľ sľubuje, že sa hneď pri prvej žiadosti od
spoločnosti PUNCH, preukáže certifikátom poistenia proti
spomínaným prípadom a poskytne aj dôkaz o zaplatení
korešpondujúceho poistného.
ČLÁNOK 10 – RUČENIE DODÁVATEĽA
Dodávateľ znáša plné riziko a ráta s kompenzáciou za
telesné, materiálne alebo nemateriálne škody spôsobené
spoločnosti PUNCH, jej zástupcom, zamestnancom
alebo tretím stranám, počas výkonu dodávateľských
zmluvných povinností, alebo ktoré by mohli byť
spôsobené samotným výkonom týchto povinností.
ČLÁNOK 11 – VYŠŠIA MOC A NEDOSTATOK
PREDVÍDANIA
Vyššia moc sa vzťahuje na situácie, kedy je vzniknutá
udalosť mimo kontrolu dlžníka, ktorý o nej nemohol byť
nijak vopred varovaný v čase, kedy bola podpisovaná
zmluva, a ktorý sa tomuto dianiu nemohol vyhnúť prijatím
vhodných opatrení, a v dôsledku týchto udalostí nebol
dlžník schopný splniť svoje povinnosti. Prípady vyššej
moci zahŕňajú rozsiahle pracovné spory, narušenie
verejného poriadku alebo úkony vykonané vládnymi
inštitúciami. Ak je prekážka dočasná, povinnosti na oboch
stranách sú pozastavené, vrátane výkonu povinnosti
Dodávania a spoločnosť PUNCH môže siahnuť po
možnosti osloviť Dodávateľa z tretej strany, za
predpokladu, že si omeškanie vyplývajúce z prekážky
nevynúti anulovanie celej zmluvy. Ak je prekážka
definitívna, zmluva je anulovaná ipso jure a Partneri budú
pozbavení svojich povinností dňom vzniku prekážky.
Akákoľvek nepredvídateľná zmena okolností v čase kedy
bola zmluva uzatvorená, a ktorá robí vykonávanie
zmluvných povinností pre Partnerov príliš náročnými,
nepovedie k žiadnym nepriaznivým následkom a za
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žiadnych okolností nebude mať za následok úpravy
zmluvy, či už dohodou alebo súdnou cestou.
ČLÁNOK 12 – MLČANLIVOSŤ
Dodávateľ sa zaväzuje neprezrádzať, a zachovávať
všetky informácie pochádzajúce z komunikácie so
spoločnosťou PUNCH ako prísne tajné, vrátane
technických,
priemyselných,
obchodných
alebo
finančných údajov, a obzvlášť vrátane vzoriek,
prototypov, nákresov, diagramov, špecifikácií, reportov,
mikrofilmov, elektronických materiálov, softwaru a
korešpondujúcej dokumentácie.
Dodávateľ sa zaväzuje získať rovnaký písomný záväzok
od svojich dodávateľov a subdodávateľov vo všetkých
prípadoch, pri ktorých by bol takýto záväzok na mieste.
Táto povinnosť mlčanlivosti je stanovená na celú dĺžku
trvania zmluvy a aj 5 (päť) rokov po jej ukončení. Hneď po
prvej výzve spoločnosti PUNCH Dodávateľ vráti všetky
zdieľané dokumenty, či už utajené alebo nie, bez práva
uchovať si kópiu akejkoľvek formy, bez toho aby
disponoval vopred vydaným písomným súhlasom
spoločnosti PUNCH.
Za zvláštnych okolností môže spoločnosť PUNCH udeliť
Dodávateľovi právo odhaliť isté informácie, ktorých
povaha a podmienky budú však presne definované a
prísne obmedzené.
ČLÁNOK 13 – UKONČENIE ZMLUVY
Ak to nebude výslovne stanovené v nákupnej
objednávke, žiadne tiché predĺženie zmlúv nebude
povolené. Partneri môžu vopred ukončiť svoj vzťah
spoločnou dohodou a v súlade s podmienkami
zadefinovanými a schválenými nimi samotnými v
písomnej podobe.
Bez toho, aby to ovplyvnilo podmienky článku 3.4
súčasných podmienok a súbežne s nimi, v prípade, že
Dodávateľ nebude schopný splniť svoje povinnosti,
okrem prípadov vyššej moci, spoločnosť PUNCH bude
mať právo, po tom ako po zaslaní formálneho
upovedomenia vo forme doporučeného listu s potvrdením
o prijatí nenastane žiaden posun po dobu 1 (jedného)
mesiaca, ukončiť zmluvu bez toho, aby bol ovplyvnený
nárok týkajúci sa škôd.
ČLÁNOK 14 – UROVNANIE SPOROV A PRÍSLUŠNÝ
ZÁKON
Vzťah medzi Partnermi a potenciálne právne spory budú
riešené plne v súlade so slovenským právom a budú
urovnané, v prípadoch v ktorých to bude nutné, súdmi,
pod ktorých jurisdikciu spadá registrované sídlo
spoločnosti PUNCH.
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