
Všeobecné prodejní podmínky– Česká republika
Článek 1 Obecná ustanoven 
1.1 Tyto Všeobecné prodejní p odmínky („podmínky“) řídí veškeré 
objednávky podané společnosti AB Sciex s.r.o. („spol ečnost ABS“), 
na jejichž základě zákazník („zákazník“) obdrží produkty 
(„produkty“), ať již nezměněné nebo upravené, a nebo související  
služby („služby“) od skupiny ABS. 
1.2 Ceno vá nabídka ze strany skupiny ABS pro zákazníka 
nepředstavuje nabídku, ale pouze výzvu k předlo žení nabídk y. 
1.3 Tyto podmínky budo u řídit  smlouvu, a t o s vylo učením veškerých 
jejích podmínek, pokud se společnost ABS písemně nezaváže jinak. 
1.4 Společnost ABS může bez oznámení změnit specifikace produktů  
a služeb v zájmu bezpečnosti nebo dalších zákonných požadavků. 
 
Článek 2 Platby 
2.1 Není-li písemně dohodnuto  jinak,  zákazník uhradí fakturované 
částky v plné výši bez započtení nebo proti nároku do 30 (třiceti) dnů 
ode dne (vystavení) faktury skupi ny ABS. Platby budou hrazeny 
v měně a na účet uvedený na faktuře. 
2.2 Pokud se finanční sit uace zákazníka podstatně změní před  
dodáním nebo vyzvednutím produktů nebo poskytnutím služeb, může 
společnos t ABS dle svého uvážení požadovat plnou nebo  částečnou 
úhradu a nebo příslušné zajištění plateb od záka zníka  přinejmenším ve 
výši [....] % zbývající platby ve formě přijatelné pro skupinu ABS. 
2.3 Za platby po  splatnosti může společnost ABS účtovat zákazníkovi 
úrok v maximální zákonné výši. Zákazník odškodní skupinu ABS za 
veškeré přiměřené náklady vznik lé společnosti  ABS nebo její mu 
zástupci při vymáhání neuhrazených částek. 
 
Článek 3 Platební neschopnost a porušení na straně zákazníka 
3.1 Aniž by tím byla dotčena další  práva a o pravné prostředky 
svědčící společnosti ABS, může sp olečnost ABS (a) považovat  
smlouvu za zrušenou a nebo pozastavit dodávky produktů nebo  
poskytování služeb bez o dpovědnost i vůči zákazníkovi , (b) požadovat  
náhradu škody od zákazníka a (c) zrychlit  splácení a prohlásit  veškeré 
neuhrazené částky za o kamžitě splatné, pokud zákazník (i) učiní  
dobrovolnou doho du s věřiteli nebo je na něj uvalena (nucená) správa,  
je na něj prohlášen konkurz nebo vstoupí do likvidace nebo obdrží 
žádost  o povinné zrušení; (ii) přestane vykonávat podnikatelskou 
činnost nebo tato skutečnost hrozí; (i ii) poruší své povinnosti podle 
smlouvy a nenapraví takové porušení ve lhůtě požadované společností  
ABS; nebo (iv) je s ohledem na majetek zákazníka jmenován nucený 
správce nebo správce konkurzní podstaty. 
 
Článek 4 Práva duševní ho vlastnictví 
4.1 Zákazník bere na vědomí,  že veškerá práva duševního vlastnictví 
zahrnující produkty a nebo služby (zejména veškeré patenty, vzory,  
autorská práva, ochranné známk y, firmy, žádosti o regist raci 
jakéhokoliv shora uvedeného práva, technické údaje, obcho dní 
tajemství, nepatentované know-how a veškerá další práva duševního  
vlastnictví jakékoliv povahy v jakéko liv část i světa („práva duševního 
vlastnictví“) vlastní nebo licencované AB Sciex Pte. S ro, společnost s 
ručením omezeným organizovaný pod le zákonů Singapur ( “AB 
SCIEX”). Zákazník je oprávněn je užívat pouze v souvislosti 
s užíváním produktů podle smlouvy a zákazník se zavazuje, že taková 
práva duševního vlastnictví neporuší, ani k nim nenabude či nezíská 
žádná práva,  vlas tnictví nebo podíly na nich. 
4.2 Pokud podle jakékoliv smlouvy společnost ABS, zákazník nebo  
společnos t ABS spolu se z ákazníkem vyvinou, zlepš í nebo upraví 
jakéko liv právo duševního vlas tnictví k produktům a službám nebo  
týkající se produktů a služeb, budou taková práva při vytvoření 
bezodkladně udělena společno sti AB Sciex nebo jeden z jejích 
poboček, ve znění platném a budou j ejím výhradním vlastnictvím 
v nejširším možném rozsahu povoleném po dle platného práva. 
V souladu s platným právem tímto zákazník post upuje veškeré své 
podíly na právech duševního vlastni ctví na spo lečnost AB Sciex nebo 
jeden z jejích poboček, ve znění pl atném a splní veškeré přiměřené 
požadavky, aby společnosti AB Sciex nebo jeden z její ch poboček, ve 
znění platném umožnil zříd it  její práva podle t ohoto článku 4.2. 
Zákazník potvrzuje a souhlasí s tím, že společnost AB Sciex nebo 
jeden z j ejích poboček, ve znění platném je ve vzt ahu k právům 
duševního vlastnictví  ze všech smluv  třet í oprávněnou osobou. 
4.3 Ve vzt ahu k produktům podle této sml ouvy , které jsou 
neupraveným softwarem, obdrží zákazník licenci k užívání takového  
softwaru podle přísně vykládaného rozsahu použití popsaného  
v dokumentaci připojené k soft waru a zákazník potvrzuje, že tento 
popis užívání před přijetím softwaru schválil. 
 
Článek 5 Důvěrnost  
5.1 Zákazník uchová v důvěrnosti veškeré i nformace, které obdrží od 
skupiny ABS, a bez výslovného písemného povolení skupiny AB 
nesděl í t yto informace třetím osobám. Zákazník tyto informace 
nepoužije pro jakýkoliv jiný účel než pro  účely zamýšlené to uto 
smlouvou, pokud takové informace nejsou nebo se nestanou 
všeobecně známými (jiným způsobem než porušením tohoto článku) 
nebo pokud je zákazník zákonným způsobem nezískal od třetí oso by,  
která má právo sdělit  takové informace, nebo po kud jejich sdělení  
nevyžaduje přís lušný soud nebo jiný úřad podle příslušného práva. 
 
Článek 6 Vyšší moc6.1 Společnost ABS není odpovědná zákazníkovi 
za žádné ztrát y nebo ško du, kterou zákazník utrp í přímo nebo nepřímo  
v důsledku dodávek produktů nebo  po skytování služeb, kterému je 
zabráněno nebo které je ztíženo či zpožděno nebo  se st ane 
z ekonomického hled iska neefektivním na základě události mimo  
přiměřenou kontrolu skupiny ABS („udá lost vyšší moci“). 
6.2 Veškeré povinnosti skupiny ABS ze smlouvy budo u pozastaveny 
po dobu události vyšší moci . Pokud událost vyšší moci trvá déle než 
60 (šedesát) dnů, může kterákoliv smluvní st rana smlouvu uko nčit  
okamžitou výpovědí bez jakéko liv odpovědnosti vůči druhé smluvní 
straně, s výjimk ou toho,  že zákazník zůst ává společnosti ABS 
odpovědný za úhradu za jakékoliv produkty dodané nebo služby 
poskytnut é před tímto  ukončením. 
 
Článek 7 Ceny a dodání 
7.1 Není-li stanoveno jinak, budou produkty dodány CIP (Přeprava 
a pojistné vyplaceno do) (Incoterms 2000) („CIP“) adresy zákazníka  

a cena produktu budou CIP. Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH 
a všech dalších plat ných daní a poplatků, které budou sp latné 
zákazníkem. 
7.2 Veškeré údaje o dodávkách a plnění uváděné společností ABS jsou 
pou ze přibližné. Po kud společnost ABS nedodá produkty nebo 
neposkytne služby ve lhůtách pro dodání či poskytnutí uvedených 
v předchozí větě, přijme společnost ABS přiměřená obchodní opatření 
k to mu, aby doručil a prod ukty / poskytla služ by k nejbl ižšímu 
přiměřenému datu s ohledem na svou výrobní a přepravní kapacitu. 
Není-li výslovně uvedeno jinak, společnost ABS neponese 
odpovědnost za žádné prodlení v dodávce produktů nebo poskytnutí 
služeb. 
7.3 Pokud zákazník nepři jme dodávku produktů (kromě případů 
zavinění na straně skupin y ABS), může s polečnost ABS kromě dalších 
práv a opravných prostředků svěd čících spol ečnosti  ABS (i)  produkty 
usk ladnit  a zákazníkovi účtovat náklady na usklad nění nebo (ii) po 
přiměřeném upozornění zákazníkovi produkty prodat za nejlepší 
okamžitě dostupnou cenu a účtovat zákazníkovi její jakékoliv snížení 
oproti ceně uvedené ve smlouvě, plus náklady na uskladnění a prodej.  
 
Článek 8 Zachování vlastnického práva a riziko 
8.1 Bez ohledu na dodávku prvnímu dopravci a přechod  rizik 
u jakéhokoliv produkt u nepřechází vlast nické právo k produktům na 
zákazníka a zůstává společnosti ABS , dokud společnost ABS neobdrží 
úhradu ceny těchto  produktů v plné výši. 
8.2 Do  okamžiku ú hrady v plné výši  bude zákazní k d isponovat 
s produkty tak, aby umožnil jejich ident ifikaci jako majetku s kupiny 
ABS, a po dodání je na své náklady pojistí proti všem obvyklým 
rizikům. 
8.3 V případě jakéhoko liv neprovedení platby společnosti  ABS 
zákazníkem si společnost  ABS vyhrazuje právo činit veškeré úkony 
v souladu s  českým právem za účelem zno vunabytí jakéhoko liv 
produktu. Pokud  již byly produkty dodané společností  ABS 
instalovány nebo začleněny do produktů zákazní ka, zákazník na žádo st 
skupiny ABS odpojí nainstalované nebo začleněné p rodukt y, aby 
mo hly být vráceny  společnosti ABS. Zákazník ponese veškeré 
náklady vzniklé společnosti ABS při znovunabytí. Pokud je zákazník 
v prodlení s platbou ceny produktů / služeb, sp olečnost ABS je 
oprávněna požadovat úrok z prodlení v nejvyšší zákonné výši 
povolené zákonem. 
 
Článek 9 Kontrola a převzetí 
9.1 Při do dání produktů a  dokončení poskyto vání sl užeb zákazník 
zkontroluje, zda produkty nemají vady a služby nedostatky. 
9.2 Zákazník bude písemně informovat skupinu ABS o veškerých 
vadách a nedostat cích do  5 (pěti) dnů od doručení, resp. p lnění nebo 
dokončení každé dodávk y pr oduktů nebo sl užeb.  Pokud tak neuči ní, 
má se za to, že zákazník produkty a nebo služby převzal. 
 
Článek 10 Záruky 
10.1 S přihlédnutím k omezením odpovědnosti uvedeným v této 
smlouvě a není-li p ísemně dohodnuto jinak, společnost ABS zaručuje, 
že produkty (s výjimkou softwaru, produktů krát kodobé spotřeby 
s život ností k ratší než 12 (dvanáct) měsíců, jednotlivých spotřební 
předmětů, činidel a náhradních dílů) budou plnit svůj účel podle 
uvedených specifi kací týkajících se každého  produktu při dodání po 
dobu 12 (dvanáct i) měs íců ode dne převzetí, případně instalace, 
nezaručuje to nijak déle než 15 (patnáct) měsíců o d dodání. 
10.2 Společnost ABS neponese žádnou odpovědnost vyplývající ze 
záruk uvedených v tomto článku 10 ve vztahu k jakémuko liv 
nedostatku na s traně produktů způsobenému nebo souvisejícímu s: 
(a) vnějšími silami, jako je zkrat, nesprávné napět í, nepříznivé 
pracovní prostředí a okolnosti p řip satelné zákazníkovi; (b) běžným 
opotřebení m nebo neobvykl ým užíváním; (c) produkty,  které byly 
zákazníkovi prodány jako použité produkty; (d) částmi, které 
přecházejí do  přímého kontaktu s chemi káliemi, které zákazník 
neužívá oprávněně; (e) částmi,  které j sou výslovně vylo učeny ze 
záruky v návodu k použití nebo v protokolu přiloženém k produktům; 
(f) jakoukoliv opravo u, úpravou nebo změnou produktů zákazníkem 
nebo třetí oso bou nebo na jejich žádost nebo třetí osobou nebo 
odstraněním či změnou ochranné známky nebo  specifikace bez 
pís emného povolení od skupiny ABS; (g) uží váním nebo údržbou 
produktů zákazní kem nevho dným nebo nepřiměřeným způsobem, 
zejména při nedodržení pokynů nebo provozních návodů; 
(h) nedodržením reklamační lhůty na straně zákazníka ve vztahu 
k produktům na základě porušení  záruky do 7 (sedmi) d nů od zjištění 
porušení; (i) produkty, které musí být instalovány společností ABS, 
jestliže takové produkty nebyly instalovány servisním technikem 
skupiny ABS, pokud společnost ABS písemně neuved la, že je zákazník 
oprávněn instalovat produkty sám, a (j) odinst alováním, opětovnou 
instalací nebo přepravou produktů zákazníkem nebo třetí osobou na 
jiné než původní místo. 
10.3 V případě podání o podstatněné a včasné reklamace společnosti 
ABS týkají cí se poruš ení záruky produktů může společnost ABS dle 
svého uvážení zdarma nahradit, opravit nebo upravit produkty nebo  za 
takové produkty vrátit  celou cenu nebo její příslušnou část, ale nebude 
mít  další odpovědnost vůči zákazníkovi . 
10.4 Vrácení produktů společnosti ABS v souvi slosti se záruční 
reklamací je možné pouze po předchozím písemném souhlasu a na 
pok yn skupiny ABS  a náklady na dopravu uhradí zákazník. Tyto 
vrácené produkty zůstávají nadále v majetku zákazní ka a zákazník 
nese riziko. 
10.5 S výjimkou ustanovení tohoto článku 10 se tímto vylučují 
veškeré výslovné nebo implicitní podmínky, záruky a prohlášení. 
10.6 Veškeré záruky podle tohoto článku 10 se týkají výhradně 
zákazníka, jso u zcela nepřevoditelné a jak ýko liv pok us o jejich převod 
automaticky činí tuto záruku neplatnou. 
 
Článek 11 Odpovědnost 
11.1 Nic, co je uvedeno v těchto podmínkách  nevylučuje ani 
neomezuje odpovědnost skupiny ABS za úmrtí nebo új mu na zdraví 
způsobenou nedbalostí s kupiny ABS ani žádno u jinou odpovědno st 
v rozsahu, v němž ji nelze vyloučit  nebo o mezit ze zákona. 
11.2 Aniž by tím byl dotčen článek 11.1, společnost  ABS nenese 
žádnou odpovědnost založenou jakýmkoliv prohlášením, zárukou, 

předpokladu nebo jinou výslovno u či implicitní po dmínkou 
vyp lývající ze zákona nebo jinak nebo výslovnými nebo implicitními 
podmínkami smlouvy za jakoukoliv pří mou nebo nepřímou ztrátu: 
(i) zisku, (ii) údajů, (iii) příjmu, (iv) zakázek, (v) výnosů, 
(vi) goodwillu nebo za jakoukoliv nepřímou škod u vzniklou 
jakýmkoliv způsobem a bez ohledu na to, zda byla či nebyla 
způsobena nedbalostí skupiny ABS, jejích zaměstnanců nebo zást upců. 
11.3  Vyjma článku 11.1 je maximální celko vá odpo vědnost skupiny 
ABS vyplývající ze smlouvy, z porušení smlo uvynebo  související 
s nimi, či jinak, vždy omezena maximálně na část ku fakt urovanou 
podle takové smlouvy. 
 
Článek 12 Částky účtované za instalační práce 
12.1 Ceny produktů zahrnují v relevant ních případech náklady na 
instalaci. Záka zník  uhradí společnosti  ABS dodatečnou přiměřenou 
částku za instalační práce přesahující běžný rozsah, včetně 
přiměřeného poplatku za s lužby, nákladů na cestovné a ubytování, 
nákladů třetích osob přivolaných za účelem pro vádění instalace 
a dalších hotových výdajů. 
 
Článek 13 Povinnosti zákazníka  
13.1 Zákazník  na své náklad y poskytne spol ečnosti AB ve 
srozumitelné a použitelné formě veškeré informace a údaje 
zákazní kovi známé nebo přiměřeně d ostupné, které jsou pro skupinu 
ABS nut né k p lnění této smlouvy. 
13.2 Zákazník odpovídá za užívání a s právnou ap likaci produktů 
a sl užeb a za bezpečnos t údajů poskytnutých společnosti ABS. 
13.3 Zákazník odškodní a bude odškodňovat skupinu ABS a její 
spřízněné společnosti proti veškerým žalobám, zt rátám, nárokům, 
náhradám škody, nákladům nebo výd ajům vzniklým společnosti  ABS 
v souvislost i s jakýmkoliv nárokem třet í osoby v tom smyslu, že 
užívání produktů a nebo služeb na straně zákazníka porušuje práva 
duševní ho vlastnictví jakého koliv druhu této t řetí osoby, zejména 
patenty, autorská práva nebo obchodní tajemství, kromě rozsahu, 
v němž se jedná o poměrné zavinění na straně produktů nebo služeb 
skupiny ABS. 
13.4 Zákazník bere na vědomí a souhl así s tím, že v přísluš ných 
případech, kdy se na produkty vztahuj í l icenční štítky, je a bude 
užívání těchto produktů zákazníkem řízeno podmínkami uvedenými 
na těcht o licenčních štítcích,  které jsou přiloženy ke každému 
tako vému produktu. Užívání každého takového produktu je 
podmíněno přijet ím ustanovení na těchto licenčních št ítcích 
zákazní kem. . 
 
Článek 14 Různé 
14.1 Ve vzt ahu k jakékoliv smlouvě představují t yto podmínky úplnou 
dohodu mezi společností ABS a zákazníkem a nahrazují veškeré 
předchozí dohody nebo ujednání mezi nimi týkající se předmětu 
sml ouvy . Nejsou-li výslovně uvedeny v těchto  podmínkách nebudou 
žádná prohlášení, závazky nebo sliby připsatelné společnosti ABS 
nebo jí implicit ně přijaté.  . 
14.2 Žádné změny nebo doplnění těchto podmínek nebudou platné, 
nebudou-li písemně přijaty společností ABS. 
14.3 Neuplatnění nebo nevymáhání jakéhoko liv práva na straně 
skupiny ABS podle této smlouvy nebude považováno za vzdání s e 
tako vého práva,  ani nevyloučí  výkon nebo vymáhání takového práva 
kdykoliv pozděj i. 
14.4 Pokud bude jakékoliv ustanovení nebo část ustanovení těchto 
podmínek shledána jak ýmkoliv přísl ušným soudem nep lat nou nebo 
nevymahatelno u, nebudou takovou neplat ností nebo nevymahatelností 
dotčena ostatní ustanovení nebo části ustanovení těchto podmínek; 
veškerá ostatní ustanovení nebo části u stanovení těchto podmínek 
zůst ávají plně platná a účinná. 
14.5 Zákazník nemůže postoupit, obnovit, převést nebo zadat vedlejší 
smlouvou jakákoliv svá práva nebo p ovinnosti ze smlouvy bez 
předchozího písemného so uhlasu  skupiny ABS. Společnost ABS může 
postoupit, obnovit, převést nebo zadat vedlejší smlouvou smlouvu 
nebo jakákoliv svá práva nebo povinnosti podle této  smlouvy . 
14.6 Žádná oso ba kromě smluvní strany dané sml ouvy nebo osoby, na 
niž byla smlouva po stoupena, převedena nebo které byla zadán 
vedlejší  smlouvou a podle článku 14.5,  a kromě s polečnosti AB Sciex 
nebo jeden z jejích po boček, ve znění platném ve vztahu k právům 
duševního vlastnictví nebude op rávněna vymáhat jakoukoliv 
uskutečnění této smlouvy. 
 
Článek 15 Rozhodné právo a soudní  příslušnost 
15.1 Veškeré s mlouvy a tyto podmínky  se řídí zákony Čes ké republiky 
a jso u vykládány v souladu s nimi, zejména v souladu se zákonem 
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění,  a zákazník t ímto 
souhlasí s tím,  že s ohledem na jakoukoliv smlouvu mají výh radní 
přís lušnost soudy Česká republiky.  
 

- Konec - 
 




