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reklamace
bude rovněž
rovnéi volba
volba kupuj
kupujiciho,
bude
ícflio,jakYm
jakýmzpﬁsobem
způsobemmé
mábYt
býtvada
vadaodstranéna.
odstraněna.
Prodévajici
je povinen
povinen bez
bez zbytečného
zbyteéného odkladu
odkladu nejpozději
Prodávající je
do 30
30 pracovních
dnů, c0
co mu
mu
nejpozdéji však
v§ak do
pracovm’ch dnﬁ,
vyjédfit. V
bude doruéena
bude
doručena reklamace
reklamace vad
vad kupujiciho,
kupujícmo, se
se kk te’to
této reklamaci
reklamaci pisemné
písemně vyjádřit.
V pisemném
písemném
vyjédfem' prodévajl’ci
vyjádření
prodávající uvede,
uvede,zda
zdavady
vadyuznévé
uznáváéičinikoli
nikoliaazjakého
zjakého dﬁvodu.
důvodu.
V
V pfipadé
případě uznéni
uznání vad
vad ze
ze strany
strany prodévajiciho
prodávajícmo je
je prodévajici
prodávající povinen
povinen souéasné
současně ssvyjédfenim,
vyjádřením,
nejpozději
do 30
30 pracovm’ch
pracovních dnﬁ
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ode dne
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za kaidy
každý den
den prodlem’.
prodlení. Ujedném’m
Ujednánímoosmluvni
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ní obsaiené
obsažené nebo
nebo
povinen kupujici
které je
vyplyvajici zvefejnit.
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Sb.,o0zvláštních
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zaméstnancﬁ, obchodnich partnerﬁ a zékaznikﬁ, jakoi s osobnimi ﬁdaji jinych tfetich
m naiizem’m o ochrané osobnich ﬁdajﬁ (naﬁzem’
souladu sObecnY
piijdou d0
přijdou
do styku,
styku, plné
plně vv souladu
s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení
jici i kupujici jsou
) vplatném
tu aa Rady
Evropského parlamen
Evropského
parlamentu
Rady (EU)
(EU) 2016/679
2016/679)
v platném znéni.
znění. Prodéva
Prodávající i kupující jsou
zpﬁsobem
vhodnym způsobem
zajistit vhodným
pak zajistit
déle pak
ﬁdajich, dále
mléenlivost oo téchto
zachovévat mlčenlivost
zejména povinni
zejména
povimi zachovávat
těchto údajích,
jici i
naﬁzeni. Prodéva
élénku 32
dle článku
opati‘eni dle
organizaéni opatření
é aa organizační
bezpečnostní,
technická
32 Obecnéh
0becnéhoo nařízení.
Prodávající i
bezpeénostni, technick
nedostateéného
podezfeni zz nedostatečného
jakékolivpodezření
sdélitjakékoliv
vzéjemné sdělit
okamiité sisi vzájemně
povinni okamžitě
déle povimi
jsou dále
kupující
kupujici jsou
neoprévnénou
ﬁdajﬁ
éného vyuiiti
ni zzneoprévn
zajiéténi osobnich
zajištění
osobníchl’idajﬁ
údajůnebo
nebo podezfe
podezření
neoprávněného
využití osobnich
osobních údajů neoprávněnou
osobou.
osobou.
ﬁfadem pfi plnéni jeho
dozorovym úřadem
spolupracovat ss dozorovým
jici ii kupujici
5. Prodéva
5.
Prodávající
kupující jsou
jsou povinni
povinni na
na poiédén
požádáníi spolupracovat
při plnění jeho

ukolﬁ.
úkolů.

6.
6.

za poru§eni smlouvy.
povaiovéno za
bude považováno
ﬁdajﬂ bude
sti ochrany
poru§eni povinno
iv porušení
Jakékol
Jakékoliv
povinnosti
ochrany osobnich
osobních údajů
porušení smlouvy.
ym poru§enim
zavinén
t
zpﬁsobi
mohl
by
kterou
§kodu,
za
jicimu
prodéva
é
odpovid prodávajícímu za škodu, kterou by mohl způsobit zaviněným
plné odpovídá
Kupujici plně
Kupující
porušením
by mohl zpﬁsobit
kterou
§kodu,
za
mu
kupujici
é
odpovid
plné
jici
Prodéva
sti.
povinno
této povinnosti. Prodávající plně odpovídá kupujícímu za škodu, kterou by mohl způsobit
této

sti.
poruéenim této
zavinénYmporušením
zaviněným
této povinno
povinnosti.
vztahu.
smluvniho vztahu.
skonéeni smluvnmo
po skončení
trvé ii po
osti trvá
(Idajﬁ
h
st ochrany
7.
Povinnost
ochrany osobnic
osobních údajů aa mléenliv
mlčenlivosti
7. Povinno

IX.
IX.
ustanoveni
ZévéreénéustanoveDí
Závěreěná

Uéastnikﬁ, pfislu§nymi
poméry účastniků,
prévni poměry
se právní
fidi se
jinak, řídí
ujednéno jinak,
l. Pokud
1.
Pokud nebylo
nebylo vv této
této smlouvé
smlouvě ujednáno
příslušnými
u.
zékom’k
obéanského zákoniku.
ustanovem’mi občanského
ustanoveními
éislovanych pisemnych
vzestupné číslovaných
formou vzestupně
jen fomou
této
i
doplnén
2.
Změna nebo
nebo doplnění této smlouvy
smlouvy je
je moiné
možná jen
písemných
2. Zména
nymi zéstupci
né oprévné
é aa podepsa
dodatkﬁ, které
dodatků,
které budou
budou platné,
platné, jen
jen budou-I
budou-lii fédné
řádně potvrzen
potvrzené
podepsané
oprávněnými zástupci
stran.
smluvnich stran.
obou smluvních
obou
mé platnost originélu a kaidé
em’ch, zznichi
ena ve
je
smlouva
3. Tato
3.
Tato smlouva je vyhotov
vyhotovena
ve dvou
dvouvyhotov
vyhotoveních,
nichžkaidé
každé má platnost originálu a každá

4.
4.

vyhotovem’.
p0 jednom
obdrii po
strana obdrží
strana
jednom vyhotovení.
zéstupcﬁ obou smluvnich
nych zástupců
posledniho zz oprévné
podpisem poslednmo
platnost
navé platnostii podpisem
Tato
Tato smlouva
smlouva nabývá
oprávněných
obou smluvních
stran.
stran.

3.
5.

340/2015 8b., 0 zvléétnich
zékona č.é. 340/2015
dle zákona
uvefejnéni dle
jejiho uveřejnění
dnem jejmo
L’léinnosti dnem
nabude účinnosti
Smlouva nabude
Smlouva
Sb., o zwláštních

smluv.
podminkéch ﬁéinnosti nékterych smluv, uvefejr'iovéni téchto smluv a o registru
podmínkáchúčinnostiněkterýchsmluv,uveřejňovánítěchtosmluvaoregistmsmluv.
skuteéné a svobodné vﬁle.
uji, iežetato
6. Smluvn
6.
Smluvníi strany
strany prohlaé
prohlašují,
tatosmlouva
smlouvabyla
bylasepséna
sepsánapodle
podlejejich
jejich skutečné a svobodné vůle.
smlouvé povaiuji za
é v vtéto
i obsaien
i, ujednén
, ss jejim
Smlouvu pfeéetly
Smlouvu
přeěetly,
jejím obsahem
obsahem souhlas
souhlasí,
ujednání
obsažená
této smlouvě považují za
na dﬁkaz éehoi
iho styku,
o obchodn
ajici dobrym
ujednéni odpovid
ujednání
odpovídající
dobrým mravﬁm
mravům aa zésadém
zásadám poctivéh
poctivého
obchodnmo
styku, na důkaz čehož
éni podpisy.
pfipojuji ívlastnoru
připQjuj
vlastnoruční
podpisy.

. l:
Pfiloha ('3č.1:
Přl'loha

cenik
ace aa cenik
ké specifik
Technic
Technická
specifikace

Bmé dne ...//Z,.7 40/ ‘7
vVTBmňdNR.4.!.:j-ůť'

Vi--l{5‘€H¢-9w3ne.fQ.~.1;20'7”!

Vt..V#?.HJ?..tQL>-ůne./?...T:;?O`7q

4/4
4/4

