Newell Brands
Nákupní podmínky
1. Smlouva. Výrazy „společnost“ nebo „my“ odkazují na kupujícího zboží nebo služeb, které jsou uvedeny na přední straně této objednávky („objednávka“). Výrazy „vy“ nebo „dodavatel“ odkazují na dodavatele, který nám zboží nebo služby dodává. Výraz „adresa
společnosti“ odkazuje na místo podnikání společnosti, jak je uvedeno na přední straně této objednávky. Adresa společnosti se může lišit od fakturační adresy nebo od zasílací adresy. Potvrzujete, že jste nezávislou smluvní stranou a že nemáte žádné oprávnění nás zavázat
či nám jakkoli přikázat splnit jinou povinnost ani nebudete prohlašovat, že takové oprávnění máte. Předchozí průběh jednání a plnění a ústní smluvní ujednání, která nejsou převedena do písemné podoby opatřené zároveň naším podpisem, pro nás nejsou závazné
v rozsahu, v jakém se od zde uvedených podmínek liší, v jakém je mění, rozšiřují nebo zužují. Jestliže je tato objednávka zadána podle stávající smlouvy, pak se neuplatní jakékoli podmínky této objednávky, které jsou v rozporu s takovou smlouvou. Jestliže tato
objednávka není zadána podle stávající smlouvy, tato objednávka představuje úplnou dohodu mezi vámi a námi a nahrazuje všechny předchozí dohody týkající se předmětu této objednávky. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nejste oprávněni postoupit žádné
své právo nebo nárok, jež vyplývají z této objednávky, a nejste oprávněni pověřit třetí osobu plněním žádné povinnosti, ke které jste sami zavázáni, ani plněním žádného závazku.
2. Přijetí; ukončení. Jakékoli přijetí této objednávky se omezuje na přijetí podmínek nabídky, které jsou výslovně uvedeny na přední a zadní straně této objednávky. Jestliže navrhnete jakékoli doplňující nebo odlišné podmínky nebo jestliže se při přijetí pokusíte
podmínky této objednávky v jakékoli míře změnit, takový návrh či pokus se tímto považuje automaticky za odmítnutý a (i) takové doplňující nebo odlišné podmínky nemají účinky odmítnutí této nabídky, pokud se tyto odlišnosti netýkají podmínek, jež upravují popis,
množství, cenu nebo harmonogram dodání zboží či služeb, (ii) takové doplňující nebo odlišné podmínky se považují za podstatnou změnu podmínek této objednávky, a (iii) má se za to, že tuto objednávku přijímáte bez takových doplňujících nebo odlišných podmínek.
Jestliže jste dříve ohledně zboží či služeb učinili nabídku, která je vyznačena na přední straně této objednávky, považuje se vaše nabídka za přijatou pouze a výlučně za podmínky, že souhlasíte se zde uvedenými podmínkami. Jestliže zahájíte práci na zboží, které je
předmětem této objednávky („zboží“), odešlete zboží nebo zahájíte plnění služeb, které mají být podle této objednávky poskytnuty („služby“), podle toho, který z těchto případů nastane nejdříve, považuje se takový úkon za konkludentní způsob přijetí naší nabídky nebo
protinabídky, v závislosti na konkrétním případu, nákupu zboží/služeb. Vyhrazujeme si právo zrušit tuto objednávku nebo jakoukoli její část (i) bez udání důvodu pouze z našeho vlastního rozhodnutí, a (ii) s udáním důvodu, jestliže nesplníte jakoukoli podmínku této
objednávky. V případě zrušení objednávky bez udání důvodu (i) jste ihned povinni ukončit práci dle této objednávky a ihned zajistit, aby tuto práci přerušili vaši dodavatelé a subdodavatelé, (ii) bude vám zaplacen poplatek za zrušení objednávky skládající se
z procentuálního podílu z ceny objednávky, který odpovídá procentuálnímu podílu práce provedené před oznámením o zrušení, a (iii) nebude vám uhrazena žádná práce vykonaná po přijetí oznámení o zrušení objednávky ani jakékoli náklady, které vzniknou vašim
dodavatelům nebo subdodavatelům, jimž bylo možné přiměřeně zabránit. Má se za to, že se vzdáváte jakéhokoli nároku na zaplacení poplatku za zrušení objednávky dle těchto podmínek, pokud u nás tento nárok neuplatníte písemně do 15 dnů poté, co jste obdrželi
oznámení o zrušení objednávky . V případě zrušení objednávky s uvedením důvodu vám nejsme povinni žádnou částkou.
3. Dodání; přechod nebezpečí škody; vyšší moc; platba. Čas má pro tuto objednávku zásadní význam. Veškeré zboží bude dodáno a služby budou provedeny v souladu s podmínkami uvedenými v této objednávce. Bezodkladně nás jste povinni informovat o jakékoli
okolnosti, která může způsobit zpoždění dodávky. V případě Vašeho prodlení s dodáním zboží, jsme oprávněni, aniž by tím byly omezeny naše ostatní nároky, (i) urychlit dopravu zboží, přičemž veškeré mimořádné náklady vynaložené na takovou urychlenou dopravu jste
povinni uhradit vy, (ii) zakoupit podobné zboží/služby a naúčtovat vám veškerou ztrátu, nebo (iii) zrušit tuto objednávku. Bez ohledu na použití jakéhokoli FOB nebo jiné podmínky této objednávky opačného významu, nesete nebezpečí škody na zboží, dokud skutečně
neobdržíme zboží/služby plně v souladu s touto objednávkou. Jste povinni nás informovat o všech "nebezpečných materiálech" (ve smyslu platných zákonů, kterými se řídí přeprava), které jsou obsaženy ve zboží. Jste povinni poskytnout nám veškeré příslušné
Bezpečnostní Listy ("BL") pro jakékoli nebezpečné chemické látky (ve smyslu platných zákonů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci) nejpozději v první den přepravy takového zboží. Je-li zboží chemickou látkou nebo chemickou sloučeninou, musí
Registrační číslo (čísla) CAS musí být obsaženo (obsažena) v BL. Jste povinny vyrábět zboží v souladu se všemi platnými bezpečnostními standardami ohledně spotřebního zboží, úředními zákazy a pravidly vydanými podle federálního zákona Spojených států
amerických o bezpečnosti spotřebního zboží, federálního zákona Spojených států amerických o nebezpečných látkách, federálního zákona Spojených států amerických o kontrole toxických látek, nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH), nařízením (ES) č. 1272/2008 (CLP)
a, v případě elektrického zařízení a komponentů, směrnicí 2002/95/ES a 2011/65/EU (RoHS), jakož i v souladu s jakýmikoli jinými příslušnými zahraniční, státními a místními zákony a platnými průmyslovými normami. Jste povinni nám neprodleně poskytnout veškeré
informace, o které zažádáme, aby bylo postupováno v souladu s platnými zákony, pravidly, předpisy a požadavky zákazníků, a neprodleně nás informovat, pokud jste si vědomi jakýchkoli vad, nebezpečí či podobné záležitosti, které by mohly vést k potřebě nápravných
akcí s ohledem na zboží podle těchto zákonů a norem. Bez omezení výše uvedeného, máte povinnost nás neprodleně informovat nás o přítomnosti jakékoli látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC), včetně jakékoli látky na tzv. seznamu kandidátů SVHC,
specifikovaných podle nařízení REACH a aktualizovaného čas od času, včetně jména a chemického registračního čísla takové látky, koncentrace této látky a jakékoli dodatečné informace požadované námi. Jste povinni zavést postupy, jimiž zajistíte, aby veškeré zboží
(včetně materiálů dodávaných vašimi dodavateli) neobsahovalo sporné minerály (jako například kolumbit-tantalit (známý také pod názvem coltan (tantal, niob)), kasiterit (cín), wolframit (wolfram), zlato nebo jejich deriváty), které přímo či nepřímo financují ozbrojené
skupiny prostřednictvím těžby nebo obchodů s minerály v Demokratické republice Kongo nebo v její sousední zemi. Neneseme odpovědnost za nesplnění svých smluvních povinností, včetně naší povinnosti přijmout zboží/služby a/nebo za ně zaplatit, jestliže k tomuto
neplnění došlo z příčin mimo naši kontrolu, mimo jiné včetně: zásahů vyšší moci, vašich zásahů, zásahů státních/vojenských orgánů; soudního řízení; požárů; záplav; epidemií; karantény; stávek; války; terorismu; povstání; zpoždění dopravy; nebo nemožnosti získat
potřebnou pracovní sílu, materiály nebo výrobní prostory. Po přijetí řádně vystavené faktury s rozpisem jednotlivých položek a s uvedením platného čísla objednávky, a není-li na zadní straně této objednávky uvedeno jinak, vám tuto fakturu proplatíme; všechny platby
budou prováděny v amerických dolarech, nebude-li na přední straně této objednávky uvedeno jinak. Od veškerých nároků na zaplacení peněžních částek, které jsou nebo se stanou splatnými z naší strany, můžeme odečíst nebo proti nim započíst jakýkoli protinárok nebo
pohledávku vyplývající z této nebo z jakékoli jiné transakce s vámi. Není-li na přední straně této objednávky uvedeno jinak, provádějí se platby v plné výši do 90 dnů od přijetí zboží/služeb a máme nárok na 2% slevu u plateb provedených do 60 dnů od přijetí
zboží/služeb. V případě, že kupující zboží/služeb na základě této objednávky je dceřiná společnost společnosti Newell Brands Inc ("Mateřská společnost"), může Mateřská společnost na základě vlastního uvážení a bez upozornění Vaší strany, převzít všechny platební
závazky dceřiné společnosti v rámci této objednávky. Dále, v případě platební neschopnosti Mateřské společnosti, souhlasíte s tím, že Vaše práva na platbu podle této objednávky mohou být podřízena právům věřitelů Mateřské společnosti. Zaručujete, že ceny za zboží
nebo služby poskytnuté podle těchto podmínek nejsou méně výhodné než ceny, které aktuálně nabízíte jinému zákazníkovi za stejné nebo podobné zboží nebo služby v obdobných množstvích. V případě, že cenu za takové zboží nebo služby v době platnosti této
objednávky snížíte, zavazujete se odpovídajícím způsobem snížit ceny této objednávky. Zavazujete se, že ceny uvedené v této objednávce zahrnují vše a nebudou navyšovány o žádné další poplatky jakéhokoli typu, mimo jiné včetně poplatků za přepravu, balení, značení,
cla, daně, uskladnění nebo pojištění.
4. Inspekce; kvalita/testování; závady; změny. Máme právo na prohlídku jakéhokoli zboží/služeb před převzetím a na odmítnutí jakékoli takového zboží/služeb, které jsou dle našeho mínění vadná. Zavazujete se nám povolit prohlídku zboží/služby v kterékoli nebo ve
všech fázích jejich výroby, a to kdykoli ve vašich prostorách nebo v prostorách kteréhokoli z vašich subdodavatelů nebo na jakémkoli místě, kde se vyrábí zboží nebo kde se poskytují služby („inspekce“). Jsme oprávněni odmítnout celou dávku na základě vzorků.
Jakákoli taková dávka vám může být vrácena ke stoprocentnímu (100%) opakovanému otestování na vaše náklady. Naše přijetí je vždy podmíněné; jsme oprávněni později odmítnout zboží/služby, které vykazují závady nebo se u nich závady projeví. Odmítnuté zboží a
zboží dodané ve vyšším množství, než jaké požaduje tato objednávka, může být na vaše náklady vráceno a, nehledě na další naše práva, jste povinni uhradit veškeré výdaje na prověření a opětovné zaslání takového zboží a ponesete nebezpečí škody na zboží při
opětovném zaslání. Nic, co je obsaženo v této objednávce, vás jakkoli nezbavuje povinnosti provádět testování, inspekce a kontrolu kvality. Jste povinni mít zaveden objektivní program kontroly kvality v souladu s našimi programy kvality a certifikace dodavatelů a do
těchto našich programů jste povinni se i jinak zapojovat a řídit se jimi. Jestliže zjistíte, že na jakémkoli zboží, které jste nám prodali, může být závada a že tato závada by mohla způsobit smrt nebo úraz jakékoli osoby nebo škodu na majetku („nebezpečí“), jste povinni nás
okamžitě informovat a ponesete jakékoli a veškeré náklady spojené s nebezpečím, mimo jiné včetně nákladů na nápravné opatření / stažení, a veškeré další náklady, které nám v důsledku tohoto nebezpečí vzniknou. Poskytnete nám jakékoli informace, mimo jiné včetně
složení nebo receptury zboží, které jsou nezbytné, abychom mohli při užívání a prodeji zboží a/nebo při posuzování dopadu na životní prostředí ve vztahu ke zboží dodržovat příslušné zákony. Máme právo kdykoli provést změny v nákresech, specifikacích, materiálech,
obalech, v čase a místě dodání a ve způsobu dopravy. Jestliže jakékoli takové změny povedou ke zvýšení či snížení nákladů nebo k prodloužení či zkrácení doby potřebné pro plnění a oznámení o takovém zvýšení či snížení nebo prodloužení či zkrácení bylo provedeno do
15 dnů, pak bude provedena spravedlivá úprava a tato objednávka bude odpovídajícím způsobem písemně pozměněna.
5. Záruka. Vedle svých obvyklých záruk, jakýchkoli výslovně uvedených záruk a jakýchkoli dalších záruk obsažených v těchto podmínkách nebo předpokládaných v zákoně výslovně zaručujete, že veškeré zboží/služby, na které se vztahuje tato objednávka: (i) budou
odpovídat veškerým specifikacím, popisům a vzorkům, které jsme předložili nebo které jste vy předložili a my schválili, (ii) budou nové, (iii) budou bez závad na konstrukci, materiálu a zpracování, (iv) budou odpovídajícím způsobem uloženy, zabaleny, označeny a
opatřeny štítkem, (v) budou prodejné, (vi) nebudou (a jejich běžné použití a další prodej) porušovat žádný patent, ochrannou známku, autorské právo, charakteristické vizuální prvky, obchodní tajemství ani žádné jiné vlastnické právo, které existuje v současnosti nebo
vznikne v budoucnu, (vii) budou bezpečné a vhodné pro účel, k němuž jsou zboží/služby tohoto druhu obvykle využívány, a (viii) budou vyráběny, zpracovávány, baleny, označovány a odesílány v souladu s veškerými příslušnými zákony a v souladu s našimi pokyny
pro odeslání. Jestliže je vám znám nebo máte důvod znát konkrétní účel, ke kterému míníme zboží/služby využívat, zaručujete, že takové zboží/služby budou vhodné pro tento konkrétní účel. Inspekce, test, přijetí nebo užívání zboží dodaného nebo služeb poskytnutých
dle této objednávky nemají vliv na váš závazek podle těchto záruk a tyto záruky zůstávají v platnosti i po inspekci, testu, přijetí, zaplacení a užívání. Vaše záruky se vztahují na nás, naše právní nástupce, nabyvatele, zástupce, zákazníky a uživatele produktů, které
prodáváme. Zavazujete se odstranit jakékoli závady nebo vyměnit jakékoli zboží/služby, které nesplňují výše uvedené záruky, a to bezodkladně a bezplatně. V případě, že závady na zboží/službách neodstraníte nebo je nevyměníte bezodkladně, můžeme poté, co vás na to
vhodně upozorníme, takové odstranění závad nebo výměnu zboží/služeb provést my a vy nám nahradíte náklady, které nám vzniknou. Zde uvedené nároky doplňují, a nikoli nahrazují ostatní nároky, které můžeme mít k dispozici podle této objednávky nebo ze zákona.
6. Povinnost mlčenlivosti; hmotný a nehmotný majetek. Veškeré obchodní, finanční nebo technické informace a dokumenty (včetně jakýchkoli nákresů, specifikací nebo dalších dokumentů), které jsme poskytli nebo které jste připravili na základě informací, které jsme
vám poskytli, jste povinni považovat za důvěrné, a to trvale, a jakékoli takové informace nebo dokumenty nesmíte zpřístupnit žádné další osobě ani takové informace nebo dokumenty využívat za jiným účelem než k plnění této objednávky. Žádné důvěrné informace,
které nám jakýmkoli způsobem nebo kdykoli sdělíte vy, se nepovažují za tajné nebo důvěrné a ve vztahu k takovým informacím nemáte vůči nám žádná práva a nároky. Veškeré nástroje, formy, specifikace, nákresy, návrhy nebo další majetek, který poskytneme nebo
zaplatíme my ve spojitosti s touto objednávkou („majetek společnosti“): (i) budou a zůstanou hmotným a nehmotným majetkem společnosti a budou tak označeny; (ii) budete využívat pouze vy a pouze při plnění této objednávky; (iii) nebudou přemisťovány z vašich
prostor bez našeho písemného souhlasu; (iv) budou udržovány ve stavu, kdy nejsou zatížena žádnými zástavními právy, nároky a břemeny; (v) nebudou měněny; a (vi) budou udržovány v provozuschopném stavu. Nesete veškerá nebezpečí ztráty nebo škod na majetku
společnosti až do okamžiku, kdy nám předmětný majetek bude vrácen. Na požádání dodáte veškerý majetek společnosti v dobrém stavu, s výjimkou běžného opotřebení, na jakékoli místo, které určíme. Tímto nám postupujete, jakožto u díla vytvořeného na objednávku (v
anglickém jazyce „work-for-hire“), veškerá práva, právní titul a nárok k jakýmkoli a veškerým vlastnickým právům ke všem nákresům, informacím, nápadům nebo vyjádřeným informacím, které vytvoříte při plnění této objednávky.
7. Náhrada škody a pojištění. Bezodkladně převezmete na vlastní náklady plnou odpovědnost za obranu proti jakémukoli nároku nebo žalobě, které mohou být vzneseny vůči nám, našim právním nástupcům, nabyvatelům, zástupcům, dceřiným společnostem,
přidruženým společnostem, zákazníkům nebo jiným prodejcům (společně „odškodňované strany“) pro kterémukoli z následujících tvrzení (společně „pokryté nároky“): (a) porušení práv k jakémukoli patentu, ochranné známce, charakteristickým vizuálním prvkům,
obchodního tajemství nebo autorského práva nebo jakýchkoli smluvních práv, práv k duševnímu vlastnictví nebo jiných práv jakékoli třetí osoby v důsledku výroby, dovozu, nákupu, použití nebo prodeje jakéhokoli zboží/služeb dle této objednávky; (b) jakákoli nekalá
soutěž vyplývající z jakéhokoli textu, kopie, návrhu, označení nebo vzhledu jakéhokoli takové zboží; (c) jakákoli ztráta nebo škoda vyplývající buď z jakékoli skutečné nebo hrozící závady na zboží/službách, na které se vztahuje tato objednávka, nebo z jakéhokoli
skutečného nebo hrozícího porušení záruky nebo potvrzení, které jste vystavili ve spojitosti s takovým zbožím nebo službami, nebo ztráta či škoda vzniklá v důsledku takové závady nebo takového porušení; (d) jakékoli osobní zranění, nemoc, úmrtí nebo majetková škoda
vzniklé v důsledku nákupu nebo použití jakéhokoli zboží dodaného nebo služeb poskytnutých dle této objednávky nebo v důsledku kontaktu s nimi; (e) vyměření nebo uvalení jakékoli spotřební daně, cla, tarifu, uživatelské nebo jiné daně (bez ohledu na její označení) na
výrobu, prodej, dovoz, dodání nebo užití boží nebo služeb, na které se vztahuje tato objednávka; nebo (f) vaše nedbalé jednání nebo opomenutí ve spojitosti s jakýmkoli zbožím/službami poskytnutými dle této objednávky. Dále se zavazujete odškodňovaným stranám
poskytnout plnou náhradu škody a chránit je před jakýmikoli a veškerými náklady, výdaji, ztrátami, licenčními poplatky, výnosy a náhradami škod (včetně poplatků za právní služby) vyplývajícími z pokrytých nároků, a to včetně případného narovnání. Tato plná náhrada
škody se uplatňuje navíc vedle vašich závazků ze záruk. Odškodňovaná strana může být v jakékoli takové žalobě nebo řízení zastoupena a aktivně zúčastněna prostřednictvím svého vlastního právního zástupce. Povinnosti plné náhrady škody dle tohoto odstavce zůstávají
v platnosti i po skončení této objednávky a potrvají, dokud neuplyne zákonná promlčecí lhůta, která platí pro jakékoli případné pokryté nároky. Po celou dobu platnosti zde uvedené povinnosti plné náhrady škody jste povinni mít sjednáno komerční pojištění obecné
odpovědnosti na formuláři nabízejícím pojistné krytí, který odpovídá formuláři ISO CG 0001 10 01, a to včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výr obku a za dokončené zakázky a široce formulovaných doložek o pojištění prodejců a smluvní
odpovědnosti, s odpovědnostním limitem ve výši nejméně 5.000.000 $ na jednu pojistnou událost, a to bez jakékoliv části tohoto pojištění označeného jako samopojištění/spoluúčast a přičemž takové pojištění bude nadřazeno všem ostatním pojištěním, které mají
odškodňované strany k dispozici. Takové pojistné krytí musí být uvedeno na formuláři s datem události, musí v něm být jako připojištění uvedeny všechny odškodňované strany a musí v něm být zakotveno vzdání se práva na změnu osoby věřitele ve prospěch těchto
odškodňovaných stran. Pojistné krytí požadované tímto odstavcem musí zajišťovat pojišťovna s ratingem nejméně A-VII dle Best’s Insurance Guide. Na požádání nám jste povinni předložit ACORD potvrzení o pojištění, v němž budou jako připojištění uvedeny všechny
odškodňované strany dle výše uvedeného pojistného krytí, a jste povinni informovat nás v případě, že by kterákoli z těchto pojistných smluv byla vypovězena před uplynutím doby jejich platnosti, přičemž oznámení nám bude doručeno v souladu s ustanoveními pojistné
smlouvy (pojistných smluv). Na požádání máte povinnost nám dodat kopii potvrzení o rozšíření pojištění na dodavatele (tzv. Broad Form Vendor’s endorsements) uvádějící odškodňované strany jako další pojištěnce.
8. Dodržování právních předpisů; pracovněprávní praxe / lidská práva. Jste povinni dodržovat všechny naše etické standardy/zásady pro dodavatele a veškeré příslušné zákony a předpisy jakéhokoli státního orgánu, do jehož pravomoci spadá vaše činnost ve
spojitosti s touto objednávkou (společně „příslušné zákony“) a poskytnout nám veškeré informace, které jsou potřebné, abychom my mohli příslušné zákony dodržovat při užívání nebo prodeji zboží/služeb. Nejste oprávněni využívat dětskou, vězeňskou nebo otrockou
práci ani se nebudete podílet na nespravedlivé pracovněprávní praxi nebo na porušování lidských práv a ve spojitosti se zbožím budou všechny využívané pracovní síly zaměstnány a/nebo použité materiály vyrobeny v souladu s příslušnými zákony, které zakazují otroctví
a obchodování s lidmi. Dodržování těchto zákonů potvrdíte předložením přísežného prohlášení vašeho vedoucího pracovníka / statutárního zástupce. Abychom se o jejich dodržování z vaší strany ujistili, máme právo provádět inspekce. Potvrdíte a na produktech a/nebo
obalech vyznačíte zemi původu každého výrobku tak, aby byly splněny požadavky celních orgánů země určení a jakýchkoli dalších příslušných zákonů. Jestliže jsou jakékoli výrobky dováženy, na naši žádost nám buď (a) povolíte, abychom byli v dokumentaci uvedeni
jako dovozce nebo (ii) nám poskytnete veškeré dokumenty potřebné k tomu, abychom dovoz prokázali a převedli práva na vrácení cla na nás. Po celou dobu plnění svých povinností dle této objednávky budete vynakládat obchodně přiměřené úsilí na zabezpečení
dodavatelského řetězce dodržováním příslušných zákonů. Povedete přesné a čitelné záznamy v anglickém jazyce a zaručíte nám přístup k veškerým informacím, o které požádáme ve spojitosti s vaším plněním dle této objednávky, a kopie těchto informací (včetně
dokumentace o testování a kontrole kvality), a to po dobu 5 let od data této objednávky.
9. Zákaz konkurence a získávání zákazníků a zaměstnanců. Jestliže jste získali od nás jakékoli důvěrné, po dobu dvou let od data, kdy se společností již ve vztahu nejste, nejste oprávněni (a) se přímo ani nepřímo podílet na jakékoli činnosti, které konkuruje obchodní
činnosti společnosti, ani v takové činnosti nebo podnikání napomáhat jiným osobám; (b) ani sami ani společně s jinými osobami usilovat o získání, odlákání nebo odvedení obchodů nebo klientely kteréhokoli z našich klientů nebo zákazníků, jimž jsme poskytovali
zboží/služby v průběhu dvanáctiměsíčního období před přerušením vašeho vztahu s námi; a/ani (c) sami ani společně s jinými osobami povzbuzovat jakéhokoli zaměstnance společnosti nebo na něj působit se záměrem, aby ukončil svůj pracovní poměr u nás.
10. Obecné podmínky. Jakékoli ustanovení této objednávky, které je nevymahatelné, je neúčinné v rozsahu této nevymahatelnosti, aniž by tím pozbyla platnosti zbývající ustanovení této objednávky. Žádná úprava některého ustanovení této objednávky nebo vzádní se
nároku, který z takového ustanovení vyplývá, nejsou platné, nemají-li písemnou podobu a nejsou-li podepsány oběma stranami. Jestliže netrváme na plnění kterékoli z podmínek této objednávky nebo neuplatníme-li některé právo nebo výhodu, které z této objednávky
vyplývají, nebo vzdáme-li se nároku vyplývajícího z jakéhokoli porušení, nevyplývá z takové skutečnosti vzdání se práv vyplývajících z ostatních podmínek nebo výhod. Všechna naše práva a nároky vyplývající z této objednávky jsou kumulativní a doplňují jakákoli jiná
nebo další práva nebo nároky, které stanoví zákon nebo právo spravedlnosti nebo tato objednávka. Naše odpovědnost za jakýkoli nárok za ztrátu nebo škodu vyplývající z této objednávky nebo ve spojitosti s ní nebo v jejím důsledku nebo z jejího plnění či porušení
v žádném případě nepřesáhne cenu, kterou lze vyměřit za zboží nebo služby, od nichž se nárok odvozuje, nebo za jakoukoli jejich část. Tato objednávka se řídí a vykládají v souladu se soukromoprávními právními předpisy (oproti kolizním ustanovením) státu Delaware,
Spojené státy americké, a veškeré spory vyplývající z nebo v souvislosti s podmínkami této objednávky musí být předloženy výlučně soudům příslušné jurisdikce v rámci okresu nebo kraje/farnosti, který zahrnuje adresu společnosti, a vy souhlasíte s příslušností těchto
soudů.
Bez ohledu na výše uvedené, nicméně, pokud jste společnost registrovaná podle zákonů Čínské lidové republiky (dále jen "ČLR") nebo Hongkongu nebo Zvláštního Administrativního Regionu Macao ("SAR"), pak (i) v případě, že společnost není registrována podle
zákonů ČLR (vyjma Hongkongu a SAR), veškeré spory plynoucí z nebo související s touto objednávkou budou rozhodovány rozhodčím řízením v New Yorku, New York, Spojené státy americké, Mezinárodním centrem pro řešení sporů ( "ICDR"), v souladu s jeho
Mezinárodními Rozhodčími Pravidly platnými při podání oznámení o zahájení rozhodčího řízení ("ICDR rozhodčí řízení"), a (ii) v případě, že je společnost registrovaná podle zákonů ČLR (vyjma Hongkongu a SAR), se tato objednávka řídí a vykládají v souladu s
právními předpisy ČLR a všechny spory vyplývající z nebo v souvislosti s podmínkami této objednávky budou rozhodovány rozhodčím řízením v Pekingu, Čína, Čínskou Mezinárodní Hospodářskou a Obchodní Arbitrážní Komisí (dále jen "CIETAC"), v souladu s
rozhodčími pravidly CIETAC platnými v době daného rozhodčího řízení ("CIETAC rozhodčí řízení"). Rozhodčí soud se skládá ze tří rozhodců a rozhodčí řízení bude vedeno v anglickém jazyce. V případě ICDR rozhodčího řízení, (A) každá ze stran jmenuje osobu
rozhodce do deseti dnů od zahájení rozhodčího řízení, (B) strany poté jmenují předsedajícího rozhodce do deseti dnů po výběru rozhodců jednotlivých stran, (C) není-li nějaký rozhodce vybrán během těchto časových období, ICDR na písemnou žádost kterékoli strany
dokončí jmenování, které nebylo uskutečněno, a (D) tito rozhodci jsou svobodně voleni a strany nesmí být omezeny v jejich výběru jakýmkoli předepsaným seznamem. V případě CIETAC rozhodčího řízení, (A) všichni rozhodci musí plynně hovořit anglicky a musí mít
zkušenosti v oblasti řešení případů, které zahrnují investice zahraničních investorů v ČLR, (B) tito rozhodci musí být jmenováni v souladu s pravidly CIETAC, a (C ) tito rozhodci (včetně předsedajícího rozhodce) mohou být jmenováni mimo panel rozhodců CIETAC,
přičemž tato osoba musí být potvrzena předsedou CIETAC. Rozhodčí soud může vydat předběžné opatření podle svého uvážení v souladu s pravidly ICDR respektive CIETAC. Rozhodčí nález bude konečný a závazný pro všechny strany a strana se může obrátit na
příslušný soud se žádostí o výkon rozhodčího nálezu. Poražená strana nese veškeré poplatky a náklady rozhodčího řízení a je povinna nahradit náklady druhé strany spojené s rozhodčím řízení, včetně poplatků za právní zastoupení. Vzdáváte se jakékoli námitky „forum
non-conveniens“ a jakékoli námitky proti místu konání jakékoli soudní pře zahájené dle této objednávky a obě strany se zříkají Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

