A. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY
HARDWARU, SOFTWARU A SLUŽEB
1. Všeobecná ustanovení
Řešení správy vozového parku Transics (Transics
Fleet Management Solution - dále v textu uváděné
jako “Transics FMS”) sestává z následujících
součástí:
- hardware Transics, ať už jde o službu
na smlouvu nebo ne; a
- licenci na software pro Transics pro
back office a vozidla, včetně servisní
smlouvy; a
- Služby v terénu.
2. Software
2.1 Všeobecná ustanovení
2.1.1. Objednáním Transics FMS získává Zákazník
(dále jako "Zákazník") neexkluzivní, nepřevoditelné
právo na jedné straně využívat Transics FMS a na
komunikaci mezi palubními počítači Transics, které jsou
instalovány na vozidlech společnosti, a centrálním
serverem a na straně druhé mezi centrálním serverem
a softwarem Transics na domovské základně. Není-li
dohodnuto jinak, jsou data vystupující z hardwaru
Transics instalovaného u Zákazníka uložena na
centrálních serverech (hosting), a to na dobu minimálně
1 roku.
2.1.2. Zákazník získává přístup k Transics FMS
prostřednictvím hesla a uživatelského jména. Tato
hesla jsou vždy spojena s konkrétní společností.
Zákazník není oprávněn využívat heslo a uživatelské
jméno k používání Transics FMS pro neoprávněné
účely.
Zákazník je povinen zachovávat přísně důvěrný
charakter hesla a uživatelského jména. Jakékoliv
používání hesla a uživatelského jména je prováděno s
plnou odpovědností Zákazníka. Je-li heslo a/nebo
uživatelské jméno ukradeno nebo je použito podvodným
způsobem, Zákazník to musí ihned písemně oznámit
společnosti Transics. Zákazník podnikne veškerá
nezbytná opatření, aby byl schopen zjistit odcizení
nebo podvodné používání v nejkratší možné době.
2.1.3. Společnost Transics vynaloží maximální úsilí, aby
zajistila dostupnost přihlášení k Transics FMS po 24
hodin denně. Přístup může být ovšem kdykoliv přerušen
z důvodu údržby, úpravy, zabezpečení nebo jiného
důvodu. Společnost Transics bude tyto práce provádět v
maximální možné míře v době od soboty od 20:00 hodin
do neděle do 08:00 hodin, s maximálním prostojem čtyř
(4) hodin.
2.1.4. Společnost Transics neodpovídá za jakékoliv
selhání datového přenosu způsobeného vnějšími faktory
nebo překážkami, které jsou vlastní prostředí
telekomunikační infrastruktury, nebo nehodami či
činnostmi týkajícími se údržby, posilování, reorganizace
nebo rozšiřování síťových instalací telekomunikačním
operátorem. Společnost Transics neodpovídá za
jakákoliv selhání přenosu způsobená tím, že Zákazník
používá jiné zařízení nebo jiný software, než hardware
poskytovaný společností Transics, nebo jinými faktory,
na které společnost Transics nemá vliv. Společnost
Transics neodpovídá za obsah sdělení a zpráv, ani za
škody, které mohou způsobit.
2.1.5. Zákazník bude dodržovat veškerá bezpečnostní
opatření s ohledem na používání řešení Transics FMS.
V případě nedodržování zásad bezpečného používání ze
strany Zákazníka má společnost Transics právo dočasně
nebo trvale zablokovat využívání řešení Transics FMS.
2.2. Transics FMS, s výjimkou datové komunikace
GPRS
Objednáním řešení Transics FMS bez datové
komunikace GPRS Zákazník volí uzavření potřebné
smlouvy o komunikaci GPRS s příslušnými SIM
kartami přímo s telekomunikačním operátorem.
Funkce "GSM forwarding" , která zahrnuje přeposílání
SMS zpráv z řešení Transics FMS do mobilního
telefonu (telefonů) Zákazníka (např. alarmy apod.),
bude účtována Zákazníkovi společností Transics.
2.3. Transics FMS včetně datové komunikace
GPRS
2.3.1. Objednáním řešení Transics FMS včetně datové
komunikace GPRS si Zákazník volí poskytování
potřebného tarifu pro poskytování komunikace a dat
GPRS s příslušnými SIM kartami. Všechny datové
komunikace GPRS na území EU a Turecka jsou
zahrnuty v ceně. Náklady na datové komunikace GPRS
mimo tuto oblast ponese Zákazník, a to za ceny platné
v danou dobu, není-li dohodnuto jinak. Skutečnost, že
Zákazník může přesáhnout výše uvedenou oblast,
v žádném případě neovlivňuje výše uvedené pravidlo.
Zákazník je osobně zodpovědný za respektování oblasti
tak, jak bylo dohodnuto.
2.3.2. Společnost Transics si může dle svého uvážení
zvolit telekomunikačního operátora tak, aby nabízela
kvalitní produkt / služby. Společnost Transics si
vyhrazuje
právo
na
změnu
poskytovatele
telekomunikačních služeb. V takovém případě Zákazník
na vlastní náklady vymění SIM kartu do jednoho (1)
měsíce od přijetí SIM karty. SIM karty dodávané
společností Transics jsou určeny pouze pro datovou
komunikaci. To znamená, že se Zákazník zavazuje, že

bude používat SIM karty, dodávané společností
Transics výhradně pro účely datové komunikace,
prostřednictvím řešení Transics FMS. Funkce "GSM
forwarding" , která zahrnuje přeposílání SMS zpráv z
řešení Transics FMS do mobilního telefonu (telefonů)
Zákazníka (např. alarmy apod.), bude účtována
Zákazníkovi společností Transics.
2.3.3. SIM karty zůstávají ve vlastnictví společnosti
Transics. Zákazník je povinen používat SIM karty pečlivě
a s rozmyslem pro zamýšlený účel a není oprávněn SIM
karty převádět, pronajímat, kopírovat, poškozovat nebo
dekompilovat.
2.3.4. V případě, že dojde ke ztrátě nebo krádeži SIM
karty, je Zákazník povinen tuto událost bezodkladně
ohlásit společnosti Transics. Zákazník ovšem ponese
veškerou odpovědnost a veškeré náklady vyplývající z
této ztráty a rovněž veškeré důsledky zneužití SIM karty,
a také náklady na případnou opětovnou aktivaci, v
případě, že se SIM karta nalezne.
2.4. Softwarová Servisní Smlouvá
2.4.1. Servisní Smlouva k Softwaru je součástí řešení
Transics FMS a zahrnuje:
- Právo získat a používat software včetně aktualizací
firmwaru.
- Neomezená telefonická podpora ze strany Servisního
oddělení v průběhu pracovní doby společnosti Transics,
tedy od pondělí do pátku od 08:00 do 17:30 SEČ.
2.4.2. Servisní Smlouva k Softwaru nezahrnuje:
- Na míru přizpůsobené služby, jako reporty a instrukční
sady vytvořené na míru.
- Instalace a podpora v prostorách Zákazníka.
2.4.3. Zákazník není oprávněn provádět jakákoliv
zlepšení a/nebo úpravy v souvislosti s programy nebo
strukturami souborů (nebo zadávat takové provedení
úprav nebo zlepšení) bez předchozího písemného
souhlasu společnosti Transics.
2.4.4. Cena Servisní smlouvy k softwaru na straně back
office a na straně vozidel je vyjádřena jako jedna cena
na vozidlo.
3. Hardware
3.1 Smlouva Týkající se Údržby Hardwaru
Zákazník si může zvolit, zda uzavře Servisní smlouvu k
hardwaru nebo ne. Pokud si Zákazník zvolí uzavření
Servisní smlouvy k hardwaru pro specifický typ
hardwaru, bude u každého dalšího nákupu tohoto typu
hardwaru povinné prodloužení Servisní smlouvy k
hardwaru.
3.1.1 Obsah
3.1.1.1. Servisní Smlouva k Hardwaru zahrnuje
dodávky náhradních dílů a opravu nebo výměnu
vadných dílů v souvislosti s hardwarem uvedeným ve
formuláři objednávky a zakoupeným Zákazníkem od
společnosti Transics.
3.1.1.2. Společnost Transics vloží náhradní díly do
zásilky, která bude Zákazníkovi k dispozici (sada
náhradních dílů), v poměru jeden (1) soubor dílů
hardwaru na padesát (50) zakoupených jednotek
hardwaru maximálně se třemi (3) soubory náhradních
dílů. Zákazník má právo na první sadu náhradních dílů
od nákupu patnácti (15) hardwarových jednotek, není-li
dohodnuto jinak.
3.1.1.3. Standardní náhradní sada, na kterou má
Zákazník právo, sestává z hardwaru zakoupeného
typu. Kromě tohoto standardního zařízení může soubor
náhradních dílů obsahovat také volitelné díly v
závislosti na konfiguraci, kterou Zákazník zakoupí, jak
je uvedeno v objednávkovém formuláři. Hardwarové
díly, které mají různé konfigurace v závislosti na typu
vozidla, na němž budou instalovány, nejsou součástí
sady náhradních dílů.
3.1.1.4. Smlouva Týkající se Údržby Hardwaru
nezahrnuje opravy, které se stanou nutnými v důsledku
nevhodného používání hardwaru nebo kvůli vnějším
příčinám včetně, nikoliv však výlučně následujících:
provozních chyb, statického zatížení, chyb v přívodu
elektřiny, závad na jiném hardwaru a/nebo softwaru,
používání nekvalitních, vadných nebo nevhodných
příslušenství nebo předmětů krátkodobé spotřeby, či
závad nebo chyb hardwaru a/nebo softwaru, který
nedodává společnost Transics. Společnost Transics
není povinna provádět opravy, pokud je hardware
poškozen a/nebo v případě, že dochází k prodloužení
doby potřebné na tyto opravy, protože Zákazník nebo
jakákoliv třetí osoba provedl/a některé úpravy tohoto
hardwaru bez výslovného předchozího písemného
souhlasu společnosti Transics.
3.1.1.5. Aniž by tím byl dotčen článek 3.2 všeobecných
podmínek, vlastnické právo k příslušnému náhradnímu
dílu se převádí na Zákazníka v okamžiku, kdy
společnost Transics obdrží vadný díl. V tomto okamžiku
se vlastnické právo k vadnému dílu automaticky
převádí na společnost Transics. Vadný díl musí být
vrácen společnosti Transics nejpozději do patnácti (15)
dnů od instalace dílu ze sady náhradních dílů tak, aby
společnost Transics mohla Zákazníkovi dát další
náhradní díl a aby byla možná průběžná obnova sady
náhradních dílů tak, jak je to popsáno v objednávkovém
formuláři.
3.1.1.6. Zákazník se zavazuje, že bude udržovat sadu
náhradních dílů, které mu byly poskytnuty společností

Transics, v dobrém technickém stavu po celou dobu
trvání smlouvy.
3.1.1.7. Riziko poškození, ztráty nebo jakékoliv jiné
škody na náhradních dílech nese Zákazník od
okamžiku, kdy jsou díly přijaty Zákazníkem, nebo blíže
určená třetí strana, pokud došlo k předání náhradních
dílů, a to bez ohledu na příčinu případné škody nebo
poškození včetně vyšší moci.
3.1.1.8. Každý Zákazník, který vypoví Smlouvu týkající
se údržby hardwaru, musí vrátit náhradní díly
společnosti Transics v jejich původním stavu do dvou
(2) týdnů od vypovězení smlouvy. Veškeré náhradní
díly, které nebudou vráceny společnosti Transics do
dvou (2) týdnů a nebo budou poškozeny, budou
fakturovány Zákazníkovi za novou cenu.
3.1.2 Postup
3.1.2.1. V případě vadného dílu Zákazník na stránce
MYREPAIRS zákaznického portálu MYTRANSICS
vytvoří a odešle Žádost o udělení souhlasu s vrácením
zboží (RMA). Zákazník na vlastní náklady vrátí vadný
díl oddělení oprav společnosti Transics současně se
Souhlasem k vrácení zboží.
3.1.2.2. Doručené vadné náhradní díly společnost
Transics opraví ve vlastním opravárenském servisu
nebo je vymění. V případě výměny se vadné náhradní
díly stanou vlastnictvím společnosti Transics. Vyměněné
díly mohou být opravené a nemusejí být proto nutně
nové. Rozhodnutí, zda budou příslušné díly opraveny
nebo vyměněny, učiní společnost Transics, aniž by měl
Zákazník nárok na jakoukoliv náhradu škody nebo
snížení ceny.
3.1.2.3. Společnost Transics se vynasnaží opravit nebo
vyměnit vadné díly hardwaru do pěti (5) pracovních dní
od
přijetí
vadného
dílu.
Vrácení
opraveného/vyměněného dílu Zákazníkovi není do této
doby zahrnuto.
Společnost Transics vrátí opravené / vyměněné díly
Zákazníkovi a ponese náklady s tím spojené.
3.1.2.4. Jestliže po vrácení určitého dílu společnosti
Transics bude zjištěno, že určitý díl není vadný, bude
Zákazník povinen uhradit společnosti Transics
přepravní náklady, které společnosti vznikly v
souvislosti s vráceným dílem.
3.1.2.5. Společnost Transics není odpovědná za
instalaci opravených dílů, je-li tato potřebná. Zákazníkův
technik si může také od společnosti Transics vyžádat
instalační příručku a/nebo absolvovat instalační školení
organizované
společností
Transics.
Školení
Zákazníkova technika není ve Smlouvě Týkající se
Údržby Hardwaru zahrnuto.
3.2 Údržba hardware
Pokud Zákazník nepodepsal Smlouvu týkající se
údržby hardwaru, lze opravit vadný díl v oddělení oprav
společnosti Transics za ceny platné ve společnosti
Transics v okamžik požadavku Zákazníka na opravu a v
souladu s postupem uvedeným v bodu 3.1.2.
4. Služby v terénu
4.1. Ke službám v terénu patří případná instalace,
školení, podpora projektu a sledování … které se
provádějí v prostorách Zákazníka nebo na požádání
Zákazníka ve společnosti Transics.
4.2. Pokud Zákazník požádá společnost Transics, aby
provedla tyto služby v provozních prostorách
Zákazníka, pak budou cestovní náklady a odpracované
hodiny účtovány podle aktuálních tarifů společnosti
Transics platných v okamžiku, kdy si Zákazník služby
vyžádal.
4.3. Služby budou provedeny na předem stanoveném
místě a v předem stanoveném čase. Pokud mají být tyto
služby provedeny v jiný den, než v pracovním týdnu,
Zákazník by měl vzít do úvahy specifické víkendové
tarify platné ve společnosti Transics.
4.4. Je-li to třeba, Zákazník poskytne přiměřený
pracovní prostor pro technika společnosti Transics a
potřebný přístup k nákladním automobilům, hardwaru,
kancelářskému
vybavení,
elektrické
síti
a
širokopásmovému internetu.
4.5. Každý Zákazník, který si vyžádá služby v terénu od
společnosti Transics, musí tyto služby v maximální míře
slučovat.
B. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO DODÁVKY
HARDWARU, SOFTWARU A SLUŽEB
1. Obecné
1.1. Bez ohledu na jakákoliv protikladná tvrzení
Zákazníka se tyto všeobecné a výše popsané zvláštní
podmínky automaticky vztahují na veškeré současné a
budoucí nabídky Zákazníkovi, objednávky, dohody a
dodávky týkající se dodávek hardwaru, softwaru
a/nebo služeb společnosti Transics International BVBA
(dále jen „Transics“) se sídlem Ter Waarde 91, 8900
Ypres - Ieper (Belgie), DIČ BE 0881.300.923, RPR
Ypres - Ieper.
1.2. Podáním objednávky, nebo neexistuje-li, potom
podpisem dohody nebo jejím plněním ze strany
společnosti Transics nebo Zákazníka, Zákazník tyto
podmínky uznává a přijímá.
1.3. Odchylky od těchto podmínek jsou proti společnosti
Transics vynutitelné pouze tehdy, pokud se k nim
společnost Transics písemně zavázala. V tomto případě
platí nadále ostatní ustanovení těchto podmínek.

Zákazník nemůže z dohodnutých odchylek odvozovat
žádná práva, co se týče budoucích zakázek.
1.4. V případě rozporu mezi těmito všeobecnými
podmínkami a zvláštními podmínkami, převládají
ustanovení zvláštních podmínek.
2. Nabídky a objednávky
2.1. Není-li výslovně stanoveno jinak, jsou veškeré
nabídky od společnosti Transics platné na dobu třiceti
(30) kalendářních dnů. Aby byla objednávka
považována za platnou, musí být podepsané přijetí
nabídky doručeno společnosti Transics nejpozději do
posledního dne této lhůty. Společnost Transics je
vázána pouze objednávkou, kterou přijala.
2.2. Všechna období zmíněná společností Transics jsou
pro informaci Zákazníka. Společnost Transics bude
v maximální možné míře dodržovat zmíněná období.
2.3. V případě, že Zákazník zruší kteroukoliv
objednávku jako celek nebo její část, je Zákazník
automaticky povinen uhradit náhradu škody ve výši 40
% z částky uvedené na zrušené objednávce, přičemž
tímto není omezeno právo společnosti Transics na
vyšší kompenzaci v případě, že utrpěla vyšší škodu.
3. Dodávka a přijetí
3.1. Není-li dohodnuto jinak, hardware bude dodán na
náklady Zákazníka na Zákazníkem uvedenou adresu.
Zákazník akceptuje částečné dodávky.
3.2. Riziko škody vzniklé na hardwaru přechází na
Zákazníka v okamžiku, kdy zboží opustí skladové
prostory společnosti Transics.
3.3 V případě prodeje je převod vlastnického titulu
podmíněn plným uhrazením kupní ceny a veškerých
případných splatných úroků, nákladů a náhrad škod.
3.4. Podpis Zákazníka na dodacím listu se považuje za
důkaz dodání hardwaru, softwaru nebo služeb.
3.5. Pokud Zákazník neoznámí své námitky
doporučeným dopisem do patnácti (15) pracovních dnů
od doručení, předpokládá se, že dodaný hardware,
software či služby přijal, nebo v případě pronájmu, že je
přijal v dobrém stavu bez jakýchkoliv výhrad či
omezení.
3.6. V případě pronájmu se Zákazník zavazuje připojit
ke všem složkám pronajatého hardware štítek s
nápisem „majetek společnosti Transics“ a tento
udržovat v čitelném stavu.
4. Ceny, faktury a platby
4.1. Veškeré ceny a jiné částky dle objednávkového
formuláře nebo nabídky jsou v eurech a bez DPH,
jiných daní a poplatků. Veškeré náklady, pokuty, daně,
poplatky a práva, které by byly uvaleny na společnost
Transics a týkající se vlastnictví nebo používání
hardwaru, ponese Zákazník.
Pokud není v objednávce výslovně uvedeno jinak,
nejsou v ceně zahrnuty náklady na instalaci, uvedení
do provozu a doprava nebo jiné náklady. Tyto náklady
a jakákoliv dodatečná plnění budou hrazena podle
sazebníku společnosti Transics, platným v daný
okamžik.
4.2. Hardware, software a terénní služby budou
fakturovány v čase dodání a jsou splatné převodem do
třiceti (30) kalendářních dnů od data faktury. Měsíční
odměna vztahující se k Transics FMS (včetně, ale nikoliv
výlučně u Servisní smlouvy k softwaru, potenciální
Servisní smlouvy k hardwaru, hostingových služeb,
potenciální komunikační služby GPRS apod.) budou
fakturovány na počátku příslušného období, a je
splatná přímým převodem do osmi (8) kalendářních dní
od data na faktuře. Úhradou faktury nebo její části bez
výhrad vyjádří Zákazník akceptaci celé faktury a nebo
plnění.
4.3. V případě nezaplacení faktury k datu splatnosti:
(a) je Zákazník povinen po předchozím formálním
oznámení („ingebrekestelling“; „mise en demeure“)
platit od okamžiku vypršení lhůty úrok z prodlení ve výši
12 % ročně z dlužné částky. Výše zmíněný úrok je
kapitalizovaný.

(b) Zákazník bude také povinen zaplatit dodatečný
poplatek za administrativní náklady.
(c) Zákazník je povinen uhradit náklady za právní a
mimoprávní služby vzniklé v souvislosti s inkasováním
dlužné částky.
(d) Společnost Transics je oprávněna po předchozím
písemném oznámení a bez jakékoliv náhrady
pozastavit plnění všech svých závazků, a to až do doby,
než bude celá dlužná částka uhrazena. V takovém
případě bude mít také nárok na dočasný nebo trvalý
zákaz veškerého používání řešení Transics FMS a
deaktivaci SIM karet. Veškeré náklady vztahující se k
reaktivaci SIM karet po jejich deaktivaci ponese v plné
míře Zákazník. Tento odstavec platí i v případě, když
Zákazník nesplní jeden nebo více ze svých závazků,
vyhlásí insolvenci, bankrot nebo je na něj vyhlášen
konkurs. Částečné úhrady jsou přijímány se všemi
výhradami a bez jakéhokoliv uznání újmy, a jsou
prioritně započítány do právních nákladů, pokud tyto
existují, poté do naběhlých úroků, kompenzací
administrativních nákladů, a nakonec do jistiny.
4.4. Vznesení námitky ohledně faktury může být
provedeno pouze doporučeným dopisem, a to do osmi
kalendářních dnů od data vystavení faktury. Po uplynutí
výše zmíněné lhůty se má za to, že Zákazník fakturu
akceptoval.
4.5. Pokud si společnost Transics přeje používat
elektronické faktury a Zákazníka o tom předem
informuje, je Zákazník povinen použití elektronických
faktur akceptovat.
4.6. Zákazník nemá nárok na žádné protiplnění ze
strany společnosti Transics.
4.7. Zákazník je oprávněn pozdržet platbu pouze
v případě, doloží-li, že společnost Transics nesplnila své
smluvní závazky, a jen tehdy, pokud předem
informoval společnost Transics doporučeným dopisem.
V každém případě se mohou výše pozdržené platby
týkat pouze té části řešení Transics FMS (hardwaru,
softwaru nebo služeb), která odpovídá nesplněným
smluvním závazkům. Pozdržení platby Zákazníkem je
možné, pouze pokud byla řešení Transics FMS
(hardware, software nebo služby), nebo jejich příslušná
část, uvedena na faktuře samostatně.
4.8. V případě prodlení úhrady faktury je Zákazník
povinen bez předešlého formálního oznámení
(„ingebrekestelling“; „mise en demeure“) okamžitě a po
první upomínce umožnit společnosti Transics zpětné
nabytí dodaného hardwaru a za tímto účelem umožnit
společnosti Transics potřebný přístup a nést veškeré
přepravní náklady.
5. Záruky
5.1. Veškeré smluvní závazky společnosti Transics jsou
nejlépe možná ujednání.
5.2. Společnost Transics zaručuje shodu dodaného
hardware s popisem v nabídce společnosti Transics, a
to po dobu jednoho (1) kalendářního roku od jeho
dodání. Tato záruka se týká pouze hardwaru, který byl
použit k běžným účelům a nevztahuje se na žádnou vadu
hardwaru, který není opatřen původním sériovým
číslem, nebo na závadu způsobenou nesprávným
užitím, zneužitím nebo vyšší mocí (požár, nehoda,
přírodní katastrofa atd.), použitím hardwaru, který nebyl
dodán společností Transics, nebo údržbou či
poškozením způsobeným Zákazníkem nebo třetí
stranou.
Software je dodáván pouze zpùsobem „tak, jak je“ a
společnost Transics nezaručuje, že je prostý chyb a vad.
5.3. Během této záruční doby má Zákazník nárok na
bezplatnou opravu hardwaru nebo bezplatnou výměnu
hardwaru podle volby společnosti Transics. V rámci
záruky budou jakékoliv cesty a služby v terénu, které
byly uskutečněny na základě žádosti Zákazníka, účtovány
podle v té době platných tarifů společnosti Transics.
5.4. Zákazník musí vždy podniknout veškerá nezbytná
opatření, aby zabezpečil integritu, bezpečnost, přístup a
údržbu softwaru, hardwaru a ostatních materiálů a dat.
5.5. V případě údajné nesprávné funkčnosti hardwaru,
softwaru nebo služeb, je Zákazník povinen aktivně
spolupracovat na vyšetřování, jehož účelem je objasnění
původu těchto závad, a podniknout veškeré kroky k
zabezpečení důkazů, které mohou být v tom případě
relevantní.
5.6. Transics ručí pouze za skryté závady v dodaném
hardwaru, které existovaly již v době dodávky, a které
se projeví během jednoho (1) roku od dodání. Za
žádných okolností nebude mít Zákazník nárok na
jakoukoliv další náhradu škod, kromě výměny nebo
opravy hardwaru.
5.7. Aby bylo možné uplatnit jakékoliv právo s ohledem
na nedostatky nebo pochybení společnosti Transics,
měl by Zákazník informovat společnost Transics
doporučeným dopisem do deseti (10) pracovních dnů
ode dne, kdy Zákazník zjistí nedostatek, chybu a nebo
poškození.
Zákazník ztrácí právo na právní úkon po uplynutí lhůty
tří (3) měsíců ode dne, kdy bylo zjištěno selhání,
nedostatek nebo poškození.
5.8. Pokud objednávkový formulář stanovuje, aby
Zákazník sjednal záruky (bankovní záruka, osobní
záruka („borgstelling“; „kauce“), apod.) ve prospěch
společnosti Transics, tato je oprávněna přerušit výkon

všech svých povinností až do předložení písemných
důkazů o zárukách, a to bez kompenzace a bez
předchozího formálního oznámení („ingebrekestelling“;
„mise en demeure“). Záruka může být odstraněna pouze
poté, co společnost Transics písemně informuje
Zákazníka, že splnil veškeré své závazky. Při realizací
záruky není společnost Transics povinna vyplácet
jakékoliv úroky nebo odměny.
6. Důvěrné informace
6.1. Každá smluvní strana bude s informacemi
nabytými od druhé smluvní strany, od kterých se dá
rozumně předpokládat, že jsou důvěrné, nakládat přísně
důvěrně, nevyzradí je třetí straně bez předchozího
výslovného písemného souhlasu druhé strany, a bude
je používat pouze v rámci plnění této smlouvy. Každá ze
stran smí poskytnout nebo rozšířit důvěrné informace
získané od druhé strany pouze těm zaměstnancům,
nezávislým poradcům nebo subdodavatelům, kteří jsou
zapojeni do plnění této smlouvy, a kteří podléhají
stejným ustanovením o důvěrných informacích, jako
jsou ty, které jsou popsány v tomto článku. Po ukončení
smlouvy vrátí každá strana originály a kopie důvěrných
informací, jež získala od druhé strany, a to do deseti
(10) pracovních dnů. Toto ustanovení zůstává v
platnosti po dobu tří (3) let od ukončení této smlouvy.
6.2. Společnost Transics je oprávněna poskytnout
obsah smluvních ustanovení mezi společností Transics
a Zákazníkem svým konzultantům a subdodavatelům a
oznámit existenci smlouvy se Zákazníkem jakékoliv
třetí straně z propagačních a obchodních důvodů.
7. Práva k duševnímu vlastnictví
7.1. Veškerá duševní, průmyslová nebo jiná vlastnická
práva k dílům, která byla vytvořena společností Transics
jejími zaměstnanci, konzultanty nebo subdodavateli v
rámci plnění smlouvy (včetně softwaru, hardwaru,
technologií, schopností, know-how a informací ohledně
jejich užití), zůstávají ve výlučném vlastnictví společnosti
Transics a/nebo eventuálně jejích udělovatelů licencí.
Dodávka hardwaru, softwaru a/nebo služeb společnosti
Transics Zákazníkovi neznamená převod takovýchto
práv. Platby učiněné Zákazníkem neobsahují žádnou
platbu za převod takovýchto práv.
7.2. Pokud se strany výslovně písemně dohodly na
převodu takového práva, pak zůstává společnost
Transics držitelem těchto práv, a to do doby, než
Zákazník plně splatí cenu a veškeré dodatečné náklady
(včetně úroků a kompenzací za pozdní splacení faktur).
7.3. Zákazník není oprávněn přímo nebo nepřímo zcizit,
zastavit, zapůjčit, pronajmout nebo umožnit třetím
stranám užívání pronajatého či zapůjčeného zboží, či
spojit je s převodem svého podnikání ani převést jako
celek nebo jako část svá práva na pronajaté zboží nebo
zakoupené zboží, u kterého ještě nedošlo k převodu
vlastnického práva, a to bez předchozího výslovného
písemného souhlasu společnosti Transics.
7.4. Společnost Transics je kdykoliv oprávněna připojit
na pronajatý hardware označení určující vlastníka.
8. Softwarové licence
8.1. Zákazník se zavazuje přísně dodržovat licenční
podmínky dodané společností Transics a příslušnými
dodavateli softwaru.
8.2. Pokud dodávka hardwaru nebo softwaru vyžaduje
použití softwaru, který je vlastnictvím společnosti
Transics, nebo u kterého drží společnost Transics
licenci, pak udělí společnost Transics Zákazníkovi
neexkluzivní nepřevoditelnou licenci k tomuto softwaru.
Licence je zahrnuta v ceně.
Společnost Transics může kdykoliv a z jakéhokoliv
důvodu software upravovat a modifikovat. Zákazník
není oprávněn proti tomuto činit námitky. Zákazník smí
software a hardware používat pouze k účelům, pro které
byly vyrobeny a používat software společnosti Transics
pouze na dodaném hardwaru společnosti Transics.
Zákazník je odpovědný za aktualizaci systémového
softwaru, pokud to vyžaduje nová verze softwaru.
8.3. Licence neposkytuje Zákazníkovi právo (a)
software kopírovat, prodávat, půjčovat, pronajímat,
darovat, poskytovat, uvádět na trh, rozšiřovat nebo ho
jakýmkoli jiným způsobem zpřístupňovat třetím osobám;
(b) reprodukovat nebo vyrábět software, nebo ho
jakkoliv jinak duplikovat, s výjimkou tří záložních kopií,
uložených v prostorách Zákazníka; (c) (pokoušet se)
zpětně sestavit, zpětně zpracovat nebo zpětně konstruovat
software a (d) používat software za účelem vyvíjení
softwaru (nebo tomu napomáhat) nebo jakékoliv
metody nebo postup, které by umožnily (převážně)
stejnou funkci, jako poskytuje takovýto software anebo
jeho část.
8.4. Ke konci licenčního období vrátí Zákazník
společnosti Transics veškeré originály a kopie softwaru,
a to do deseti (10) pracovních dnů, a zaručí se, že
software je kompletně odstraněn z jeho IT infrastruktury,
a že software nadále nepoužívá.
9. Odpovědnost a pojištění
9.1. Smluvní a mimosmluvní odpovědnost společnosti
Transics vůči Zákazníkovi je omezena na částku 20 000
eur za událost s tím, že (i) všechny události vyplývající
z jedné a stejné závady se považují za jednu událost a
(ii) celková odpovědnost společnosti Transics vyplývající
ze smlouvy je v každém případě omezena na 25 %
celkové částky smlouvy.

9.2. Společnost Transics nesmí být v žádném případě
činěna zodpovědnou za žádné následné škody a
nepřímé škody nebo ztrátu, včetně propadlých úspor,
nárůst režijních výdajů, přerušení v plánech, ztrátu
klientely, dat, zisku, tržeb, výnosů a jakékoliv další
finanční nebo obchodní ztráty.
9.3. Zákazník potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že
data
jsou
zpracována
bezdrátově
a/nebo
prostřednictvím internetu, a že jejich zneužití nebo
zkreslení je možné. Společnost Transics neodpovídá za
důsledky takového zneužití nebo zkreslení.
Společnost Transics nemá žádnou kontrolu nad
obsahem a kvalitou dat Zákazníka, získaných nebo
zpracovaných užíváním Transics FMS dodaného
společností Transics. Společnost Transics neodpovídá
za následky jakýchkoliv chyb v obsahu nebo kvalitě
těchto dat.
Společnost Transics neodpovídá za následky špatného
fungování systémů Zákazníka nebo jakékoliv třetí
strany.
10. Vyšší moc
10.1. Žádná ze stran není povinna plnit své smluvní
povinnosti, pokud se jejich výkon stal nemožným
v důsledku selhání strojů, přerušení a nedostatečnosti
přístupu způsobeného třetími stranami, požárů, výpadků
dodávek elektrické energie a telekomunikačních služeb,
provozních selhání, jakýchkoliv činností, nedbalosti,
špatného výkonu a/nebo vyšší moci ze strany jejich
dodavatelů nebo požadavků povolovacích řízení třetích
stran a jiných právních a administrativně-právních
požadavků, které se všechny považují za vyšší moc.
10.2. Pokud stav vyšší moci trvá déle nebo hrozí, že
bude trvat déle než patnáct (15) pracovních dnů, je
každá ze stran automaticky oprávněna okamžitě ukončit
smlouvu formou doporučeného dopisu, bez
předchozího odvolání k soudu a bez jakékoliv
kompenzace.
11. Trvání, ukončení a zrušení smlouvy
11.1. Neuvádí-li formulář objednávky výslovně jiný
termín, předplatné se u řešení Transics FMS (včetně,
ale bez omezení na Servisní smlouvu na software,
potenciální Servisní smlouvu na hardware, hostingové
služby, potenciální komunikační služby GPRS apod.)
rozumí na období osmačtyřiceti (48) měsíců. Toto
období vstupuje v platnost dnem aktivace SIM karty
společností Transics, pokud si Zákazník objednal
řešení Transics FMS včetně komunikace GPRS. Toto
období vstupuje v platnost dnem dodání hardwaru,
pokud si Zákazník objednal řešení Transics FMS bez
komunikace GPRS. Během prvních osmačtyřiceti (48)
měsíců nebo jiného dohodnutého počátečního období
není možné smlouvu zrušit. Po uplynut prvních čtyřiceti
osmi (48) měsíců nebo jiné sjednané počáteční doby
platnosti se tato smlouva automaticky prodlouží na
dobu neurčitou, přičemž každá ze smluvních stran má
právo tuto smlouvu vypovědět zasláním písemné
výpovědi s tříměsíční (3) výpovědní lhůtou. Výpověď
vstoupí v platnost první kalendářní den čtvrtého měsíce
následujícího po doručení výpovědi.
V každém případě je společnost Transics vždy oprávněna
od smlouvy odstoupit, a to bez jakékoliv kompenzace,
bez jakéhokoliv předchozího formálního oznámení
(„ingebrekestelling“; „mise en demeure“) bez
předchozího podání k soudu, pokud: (a) Zákazník
nesplní své smluvní závazky a ani nezjedná příslušnou
dostatečnou nápravu ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů
od doby, kdy bylo takové nesplnění oznámeno
společností Transics; (b) na Zákazníka je podán návrh
na vyrovnání nebo konkurs, nebo bylo soudně
rozhodnuto o jeho úpadku, je v likvidaci, nebo je
insolventní, nebo (c) pokud je změněn soudní dozor nad
Zákazníkem. V takovém případě má společnost
Transics právo na okamžitý návrat do vlastnictví
veškerého hardwaru a softwaru od Zákazníka a
zabránění přístupu Zákazníka k řešení Transics FMS.
Společnost Transics nemůže být činěna odpovědnou za
jakékoliv poškození, způsobené během rozmontování
nebo odvozu. Náklady spojené s demontáží nebo
odvozem budou přičteny k celkové výši neuhražených
faktur. Již zaplacené zálohy zůstanou v držení pro účely
kompenzace a mohou být v každém případě započítány
k částkám, které musí Zákazník ještě společnosti
Transics uhradit.
11.2. Po ukončení smlouvy je Zákazník povinen
navrátit společnosti Transics veškerý hardware dodaný
společností Transics, k němuž Zákazník nezískal
vlastnické právo, do deseti (10) pracovních dnů, a to
dobrém stavu, řádně fungující, bezplatně a nezatíženě.
12. Převod smlouvy
Společnost Transics je oprávněna převést smlouvu jako
celek nebo její část, a to bez Zákazníkova svolení.
13. Různá ustanovení
13.1. Zákazník se zavazuje používat pronajaté zboží
(hardware a software) s péčí řádného hospodáře.
13.2. Zákazník je povinen vždy informovat společnost
Transics přesně a včas o veškerých skutečnostech
důležitých v rámci plnění této smlouvy a ohledně
jakékoliv skutečnosti, která má nebo může mít vliv na
tuto smlouvu, včetně veškerých informací ohledně změny
názvu, národnosti, sídla, právní formy, zástupců, daně z
přidané hodnoty a jiných příslušných daní, jednatelů a

právnických osob a entit, které mají ve společnosti
Zákazníka své zájmy, nebo entit, v nichž má zájem
Zákazník. V případě opomenutí této oznamovací
povinnosti nebudou informace nebo změny závazné vůči
společnosti Transics.
V případě jakékoliv škody na pronajatém a/nebo na
ještě ne zcela uhrazeném zboží, jeho krádeži nebo
ztrátě, nebo v případě obstavení pronajatého zboží, je
Zákazník povinen informovat společnost Transics do
osmačtyřiceti (48) hodin, a to buď telefonicky, faxem
nebo e-mailem, ve spojení s písemným potvrzením
během stejné lhůty. V jiném případě může být považován
za zodpovědného za veškeré škodné následky
pozdního oznámení.
13.3. V případě, že při plnění smlouvy společnost
Transics zpracovává osobní údaje, je společnost
Transics povinna plnit funkci správce osobních údajů ve
smyslu Zákona z 8. prosince 1992 o ochraně soukromí
ve vztahu ke zpracování osobních údajů, ve vztahu k
Zákazníkovi, který bude působit jako kontrolor ve
smyslu zákona. Společnost Transics si vyhrazuje právo
používat data na centrálním serveru pro statistické,
obchodní, analytické a srovnávací účely, a Zákazník s
tím výslovně souhlasí. Společnost Transics bude s daty
nakládat v důvěrnosti a anonymitě.
13.4. V případě, že společnost Transics zastaví
pronajatý hardware ve prospěch třetí strany, Zákazník
výslovně uznává a přijímá skutečnost, že bude
považován za držitele zastaveného hardwaru třetí
strany na účet zástavního věřitele.
Zákazník není oprávněn zastavit pronajatý a/nebo ne
zcela zaplacený hardware jako celek nebo jeho část,
nebo ho poskytnout jako zástavu, dále ho pronajímat,
zapůjčovat nebo ho poskytnout jakékoliv osobě z
jakéhokoliv důvodu a v jakékoliv podobě bez
předchozího písemného souhlasu společnosti Transics.
13.5. Zákazník uzavře a bude udržovat veškerá
potřebná pojištění pro pronajatý a/nebo ještě ne zcela
zaplacený hardware, aby se komplexně pojistil proti
nákladům z případné ztráty, krádeže nebo poškození na
hardwaru a softwaru, bez ohledu na to, jaká může být
příčina.
13.6. Zákazník potvrzuje, že od společnosti Transics
získal veškeré potřebné informace ohledně řešení
Transics FMS, jež má být dodáno.
13.7. Akceptace směnky neznamená prodloužení, takže
tyto podmínky i nadále platí vcelku. Veškeré náklady
s tím spojené jsou splatné v hotovosti a na výlohy
Zákazníka.
13.8. Zákazník přijímá fakt, že veškeré dokumenty jsou
připravovány v právním jazyce sídla společnosti
Transics nebo v angličtině v případě, že se sídlo
Zákazníka liší od země sídla společnosti Transics; tyto
verze mají přednost před každým případným
překladem.
13.9. Pokud se některé ustanovení těchto Všeobecných
obchodních podmínek stane jako celek nebo část
neplatným nebo nevymahatelným, nebude to mít žádný
vliv na platnost ani nevymahatelnost ostatních
ustanovení těchto Všeobecných podmínek včetně těch
částí dotyčného ustanovení, která jsou platná a
vymahatelná.
14. Rozhodné právo a příslušné soudy
14.1. Tyto všeobecné podmínky a jakákoliv jiná
smluvní ujednání mezi společností Transics a
Zákazníkem jsou řízena zákony Belgického království.
Užití Vídeňské úmluvy z 11. dubna 1980 (Vídeňská
úmluva o smlouvách o mezinárodní koupi zboží) se
vylučuje.
14.2. Jakýkoliv spor bude výlučně řešen soudy v Ypres
(Ieperu), pokud společnost Transics nedá přednost
předložení případu kompetentnímu soudu v sídle
podnikání Zákazníka.
Ypres (Ieper), 19.06.2017

