
           

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 
Nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) nadobúdajú účinnosť 1. 
mája 2021 a vzťahujú sa bez výnimky na predaj všetkého tovaru, poskytovanie 
softvérových licencií a ponuky služieb (ďalej len „Ponuky“) členom skupiny Resideo 
Technologies, Inc., ktorý uskutočňuje predaj Kupujúcemu (ďalej len „Resideo“). 
1. ROZSAH Tieto VOP platia namiesto a nahrádzajú akékoľvek podmienky a dojednania 
vzťahujúce sa na kupujúceho  objednávku, špecifikáciu alebo akýkoľvek iný dokument, ktorý 
vydá Kupujúci. Akékoľvek dodatočné, odlišné či rozporné podmienky v akomkoľvek 
dokumente, ktorý vydá Kupujúci, týmto Resideo namieta a nepoužijú sa v žiadnom rozsahu 
na žiaden predaj podľa týchto podmienok. Resideo nezaväzujú žiadne zastúpenia, záruky, 
obchodné postupy alebo obchodné zvyklosti, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto VOP. 
2. PLATOBNÉ PODMIENKY Všetky platby sú riadne a splatné tak, ako je uvedené na faktúre 
vydanej v súvislosti s objednávkou Ponuky podľa týchto VOP (ďalej len „Objednávka“) a ak 
nie je určený dátum, do 30 dní odo dňa vydania faktúry. Všetky platby sú splatné v mene, 
ktorá je uvedená na faktúre a musia byť uhradené na adresu určenú v tej faktúre. Všetky 
expedície  tovaru, dodávky alebo výkony prác, na ktoré sa vzťahujú tieto podmienky, 
podliehajú schváleniu platby Resideo. Resideo si vyhradzuje právo kedykoľvek odmietnuť 
všetku expedíciu tovaru, dodávky alebo akýkoľvek výkon prác až do prijatia všetkých 
splatných pohľadávok, vrátane všetkých poplatkov za omeškanie, alebo až do splnenia 
podmienok alebo bezpečnostných opatrení požadovaných Resideom. Resideo môže 
kedykoľvek upraviť platobné podmienky ustanovené týmito VOP. Okrem toho môže Resideo 
podľa vlastného uváženia: (a) odobrať Ponuky, za ktoré nebola platba uhradená; (b) vyrubiť 
za každý celý mesiac alebo časť mesiaca poplatok za omeškanie vo výške 2 % mesačne alebo 
v maximálnej výške povolenej zákonom; (c) žiadať náhradu akýchkoľvek nákladov na 
vymáhanie, vrátane, ale nielen, nákladov na právne zastúpenie v primeranej výške; a (d) 
skombinovať všetky uvedené možnosti a zákonné prostriedky podľa platného práva. Tieto 
opatrenia len dopĺňajú zákonné prostriedky a zásady obchodného styku. Kupujúci si nemôže 
započítať alebo ponížiť fakturované sumy oproti sumám fakturovaným na Resideo, ktoré sú 
splatné alebo ešte len nadobudnú splatnosť. Táto klauzula ostáva v platnosti aj po splnení 
alebo zrušení Objednávky. V rozsahu v akom to právo dovoľuje, sa spory týkajúce sa faktúr 
považujú za ukončené, t.j. že sa ich strany vzdali 15 dní po dátume vydania faktúry. Resideo si 
vyhradzuje právo opraviť nesprávne faktúry. 
3. CENY, MINIMÁLNA OBJEDNÁVKA, ZMENY A ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY Ak nie je písomne 
dohodnuté inak, ceny za Ponuky, na ktoré sa vzťahujú tieto podmienky, budú štandardné 
ceny Resideo v čase dodania. Resideo môže upraviť ceny za všetok tovar podľa vlastného 
uváženia, ak o tom upovedomí Kupujúceho písomne 30 dní vopred. Ak Resideo písomne 
nedohodne inak, k Objednávkam do výšky 500 USD (alebo ekvivalent vo fakturovanej mene) 
bude pripočítaný poplatok za spracovanie vo výške 50 USD (alebo ekvivalent vo fakturovanej 
mene). Ak to nie je výslovne uvedené, ceny nezahŕňajú návrh, inštaláciu, prvé spustenie, 
uvedenie do prevádzky alebo údržbu. V prípade, že sa množstvo dohodnuté v Objednávke 
podľa týchto VOP zníži, cena sa upraví tak, aby zodpovedala štandardným cenám Resideo za 
skutočne dodané množstvo. Úprava ceny sa vzťahuje na celú dodanú Ponuku, a to aj 
v prípade, že v čase zníženia množstva už bola fakturovaná. Ak sa strany nedohodnú na 
zmenách alebo zrušení objednávky, Kupujúci nemôže zmeniť alebo zrušiť objednávku. Ak sa 
nákupné, prepravné alebo výrobné náklady Resideo navýšia o viac ako 5 %, akýkoľvek cenník 
dojednaný na určené obdobie bude predmetom opätovného prerokovania. Ceny 
nezahŕňajú recyklačné poplatky upravené v Smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). 

4. DANE Dane, ekologické poplatky, clá a ďalšie poplatky týkajúce sa Objednávky sú 
zodpovednosťou Kupujúceho a Resideo ich môže samostatne fakturovať Kupujúcemu, ak 
nepredloží aktuálny doklad o oslobodení od nich. 

5. DORUČOVANIE A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY Všetky zásielky, na ktoré sa vzťahujú tieto 
VOP sa spravujú v režime CPT (Incoterms 2010) poštová adresa kupujúceho, ak Resideo 
písomne neuvedie inak. Riziko straty či poškodenia Ponuky prechádza na Kupujúceho 
momentom odovzdania prepravcovi. Resideo môže Objednávky doručovať v akomkoľvek 
poradí v jednej alebo viacerých dodávkach.  Ak sa dodávka omešká z dôvodov na strane 
Kupujúceho, Ponuky sa uložia na náklady a riziko Kupujúceho a Kupujúci zodpovedá za všetky 
oneskorenia či zvýšené náklady zapríčinené alebo súvisiace s Kupujúceho konaním alebo 
nekonaním. Všetky dátumy doručenia sú len odhadované (orientačné), ak sa Resideo 
písomne nedohodne inak. Okrem toho Resideo nezodpovedá za oneskorené doručenie 
zapríčinené prepravcom alebo nesplnením povinnosti Kupujúceho načas dodať akékoľvek 
potrebné informácie. Kupujúci musí po doručení skontrolovať všetok tovar a písomne 
nahlásiť do Resideo akékoľvek zjavné nedostatky, poškodenia počas prepravy, nesprávne 
alebo chýbajúce  položky nie neskôr ako tri (3) dni po doručení, inak všetok tovar bude 
považovaný za doručený a prijatý. Resideo si vyhradzuje právo vyúčtovať Kupujúcemu 
dodatočné náklady za špeciálnu prepravu, balenie, označenie, zaobchádzanie alebo 
poistenie, ak si ich vyžiada Kupujúci. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho 
zaplatením plnej ceny za tovar. 
6. ŠPECIFIKÁCIE; ZMENY Resideo môže kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu, bez 
upovedomenia Kupujúceho, upraviť dizajn, materiály, špecifikácie alebo vyhotovenie Ponúk, 

na ktorú sa vzťahujú tieto podmienky, za predpokladu že úpravy podstatným spôsobom 
nemenia vhodnosť, formu a funkciu Ponúk. 
7. VYŠŠIA MOC Resideo nenesie zodpovednosť za akékoľvek nedoručenie alebo omeškanie 
doručenia Ponuky z akejkoľvek príčiny mimo jeho primeranú kontrolu. V prípade 
akéhokoľvek takého omeškania, dátum doručenia alebo výkonu prác sa posunie o obdobie 
rovnajúce sa času stratenému týmto omeškaním. V prípade, že je výroba Resideo 
z uvedených príčin obmedzená, Resideo môže rozdeliť svoju výrobu medzi viacerých 
Kupujúcich. Takéto rozdelenie bude obchodne spravodlivé a v súlade s dobrými mravmi. Ak 
vyššia moc pretrváva viac ako 90 dní, obidve strany môžu zrušiť Kupujúceho Objednávku 
predložením písomného oznámenia druhej strane. Kupujúci v takom prípade zaplatí Resideo 
za dodané Ponuky a vykonané práce do momentu zrušenia a v rozumnej miere aj všetky 
dodatočné náklady, ktoré vznikli na strane Resideo v súvislosti s týmto zrušením. 
8. PORUŠENIE PODMIENOK Akýkoľvek z nasledujúcich prípadov je podstatným porušením 
povinností Kupujúceho: (a) neuskutočnenie úhrady za akékoľvek Ponuky v splatnosti; (b) 
neprijatie vyhovujúcich ponúk dodaných podľa týchto VOP; (c) podanie návrhu na vyhlásenie 
konkurzu voči Kupujúcemu, začatie akéhokoľvek konania vo veci platobnej neschopnosti 
alebo konkurzu (vrátane reštrukturalizácie) proti Kupujúcemu, vymenovanie správcu 
konkurznej podstaty Kupujúceho alebo postúpenie v prospech veriteľov Kupujúceho; (d) 
akékoľvek nedodržanie týchto VOP kupujúcim. V prípade akéhokoľvek uvedeného porušenia 
podmienok môže Resideo, písomným oznámením Kupujúcemu, zrušiť Objednávku(ky), 
alebo akúkoľvek ich časť, bez akejkoľvek zodpovednosti za spôsobenú škodu. Kupujúci musí 
Resideo uhradiť všetky náklady, vrátane nákladov na právne zastúpenie v primeranej výške, 
ktoré vzniknú Resideo v súvislosti s celým konaním Resideo smerujúcim k úhrade dlžných 
súm alebo k inému výkonu práv podľa týchto VOP. 
9. ZÁRUKA V rozsahu v akom to právo dovoľuje, nasledujúce podmienky nahrádzajú všetky 
ostatné záruky a podmienky, či už výslovné alebo implicitné, vrátane tých o dostatočnej 
kvalite a vhodnosti pre konkrétny účel. (a) Resideo sa zaručuje, že Ponuky vlastnej výroby vo 
všetkých podstatných ohľadoch neobsahujú chybné materiály alebo nedostatočné 
spracovanie a zodpovedajú určenej špecifikácii a/alebo nákresu. Ak nie je s Resideo písomne 
dohodnuté inak,  záruka Resideo trvá 24 mesiacov počnúc dátumom výroby Ponuky. (b) Ak 
nie je s Resideo písomne dohodnuté inak, Resideo vydá dobropis za Ponuky, ktoré Resideo 
určí ako vadné, a sú vrátené Resideo v súlade s článkom 25 týchto VOP, vrátane 
predplatených nákladov na dopravu. (c) Ponuky, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu 
alebo vypáleniu používaním nebudú uznané za vadné z dôvodu tohto opotrebovania alebo 
vypálenia. Záruka sa, podľa vlastného uváženia Resideo, neuplatní, ak poškodenie alebo vady 
boli zapríčinené pri inštalácii, kombináciou s inými dielmi a/alebo produktmi, úpravou alebo 
opravou Ponuky iným ako Resideo, nepoužitím najnovšieho softvéru, ktorý dalo Resideo 
k dispozícii Kupujúcim, alebo nenainštalovaním potrebných alebo odporúčaných aktualizácií 
alebo opráv softvéru alebo zariadenia v sieťovom prostredí Ponúk, alebo ak bola zapríčinená 
konaním, nekonaním, nesprávnym zaobchádzaním alebo nedbanlivosťou Kupujúceho. (d) 
Experimentálne Ponuky (ktoré môžu byť označené písmenami „X“ alebo „E“ na začiatku ich 
identifikačného čísla dielu) alebo nevydaný alebo beta softvér sú prototypy, predvýrobné 
jednotky ktoré ešte nemajú za sebou všetky fázy testovania pred uvedením na trh. Tento 
tovar sa predáva „AKO STOJÍ A LEŽÍ“ BEZ ŽIADNEJ ZÁRUKY.  (e) Je zodpovednosťou 
Kupujúceho, aby zabezpečil, že Ponuky sú vhodné na určený spôsob použitia. (f) Ak Resideo 
poskytuje Kupujúcemu akékoľvek služby, vrátane ale nielen školení alebo inštalácie Ponúk, 
Resideo bude tieto služby poskytovať podľa štandardných odborných postupov za cenových 
podmienok, ktoré určí Resideo vo svojom aktuálnom cenníku. Resideo nenesie žiadnu 
zodpovednosť voči Kupujúcemu za poskytnutie týchto služieb, ak boli poskytnuté bezplatne. 
(g) Resideo netvrdí ani nezaručuje, že jeho Ponuky nemôžu byť kompromitované alebo 
prekonané alebo že jeho Ponuky vo všetkých prípadoch zabránia škode na majetku, 
vlámaniu, krádeži, požiaru alebo inej udalosti, alebo že Ponuky vo všetkých prípadoch 
poskytnú adekvátnu ochranu alebo upozornenie. Kupujúci berie na vedomie, že správne 
nainštalovaný a udržiavaný alarm môže len znížiť riziko vlámania, krádeže, požiaru alebo inej 
udalosti, ktoré sa vyskytujú bez namontovaného alarmu, ale nie je zárukou alebo poistkou, že 
nepríde k podobnej udalosti alebo z nej vyplývajúceho ublíženia na zdraví alebo škode na 
majetku. (h) Softvér, ak je uvedený v objednávke a/alebo na kalkulácii a/alebo použitý 
v tovare, na ktorý platí záruka Resideo, bude dodaný na nosiči, ktorého materiál 
a spracovanie bude bezchybné za bežného používania po dobu trvania záruky hardvéru 
a/alebo systému. Počas tohto obdobia Resideo bezplatne nahradí každý nosič, na ktorom 
zistí vady. Softvér alebo dáta sú čo do kvality poskytované „ako stoja a ležia“ bez žiadnej 
záruky. (i) Tieto záruky si môže uplatniť len Kupujúci a nemôže ich previesť alebo preniesť. Na 
akúkoľvek zodpovednosť Resideo podľa tohto článku 9 sa vzťahujú podmienky článku 11 
„Obmedzenia zodpovednosti“ týchto VOP. 
10. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO A ODŠKODNENIE Resideo poskytuje produkt, ktorý nesie 
ochranné známky a/alebo obchodné názvy. Na použitie týchto ochranných známok a/alebo 
obchodných názvov sa neudeľuje žiadna licencia bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Resideo alebo vlastníka ochrannej známky, ak ju používa Resideo na základe licencie. 
Zákazník nesmie žiadnym spôsobom použiť akékoľvek meno, ochrannú známku alebo  
obchodný názov, vrátane názvu „Resideo“. Po upozornení Resideo musí zákazník okamžite 



           

 

prestať všetkými/akýmikoľvek spôsobmi používať  akékoľvek mená, obchodné názvy alebo 
ochranné známky Resideo. Resideo si ponecháva vlastníctvo všetkých nástrojov, dizajnov, 
nákresov a špecifikácií súvisiacich s Ponukami a akýchkoľvek úprav Ponúk a Resideo nie je 
obmedzený používať alebo predávať takéto Ponuky alebo akékoľvek úpravy. Resideo bude 
brániť Kupujúceho v sporoch, ktoré vznikli akýmkoľvek skutočným alebo domnelým 
porušením ochrannej známky alebo platného patentu zaregistrovaného v Slovenskej v 
rozsahu Ponúk dodaných od Resideo, a Resideo odškodní Kupujúceho podľa akéhokoľvek 
právoplatného rozhodnutia v neprospech Kupujúceho z takéhoto sporu, a to za 
predpokladu, že  Kupujúci písomne upovedomí Resideo o  nároku tretej strany, hneď ako sa 
o ňom dozvie  a súhlasí s tým, že poskytne výhradné oprávnenie na zastupovanie, informácie 
a súčinnosť pri obhajobe a nakladaní s nárokom. Resideo nebude zodpovedať za žiadne 
urovnanie alebo kompromis bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu. Pre Resideo 
nevyplývajú žiadne povinnosti ani žiadna zodpovednosť z nasledujúceho: (a) Ponuky dodané 
podľa návrhov, nákresov alebo výrobných špecifikácií Kupujúceho; (b) Ponuky použité na iný 
ako bežný účel; (c) nároky zo škody zapríčinenej kombinovaním akejkoľvek Ponuky 
poskytnutej Resideo  podľa týchto VOP s akýmkoľvek produktom, ktorý neposkytlo Resideo; 
(d) použitie inej ako najnovšej verzie softvérového produktu, ktorú vydalo Resideo; alebo (e) 
akákoľvek modifikácia Ponúk vykonaná iným ako Resideo. Okrem toho, keďže Resideo má 
výhradné právo urovnávať spory vyplývajúce z nárokov z porušenia, v žiadnom prípade 
Resideo nenesie zodpovednosť za náklady na právne zastupovanie. Kupujúci sa zaväzuje 
odškodniť a brániť Resideo v rovnakom rozsahu a v rámci rovnakých obmedzení, ako má 
Resideo povinnosť voči Kupujúcemu podľa tohto článku 10 v akomkoľvek spore proti 
Resideo vo veci nároku z porušenia vyplývajúceho z (a), (b), (c), (d) alebo (e) 
predchádzajúceho odseku.  Ak vznikne spor alebo sa Resideo domnieva, že je 
pravdepodobné, že k sporu dôjde, Resideo môže, podľa vlastného uváženia a na vlastné 
náklady: (i) zabezpečiť pre Kupujúceho právo naďalej používať Ponuky; (ii) nahradiť alebo 
upraviť Ponuky tak, aby nedochádzalo k porušeniu; alebo (iii) prijať vrátenie Ponúk alebo 
ukončiť licenciu Kupujúceho na použitie vadných produktov a vystaviť Kupujúcemu dobropis 
na uhradenú nákupnú cenu alebo licenčné poplatky za  takéto Ponuky, poníženú 
o opotrebovanie používaním, poškodenia a zastaranie. Okrem toho môže Resideo prestať 
dodávať alebo ponúkať porušujúce Ponuky bez toho, aby porušilo túto Zmluvu. Na 
akúkoľvek zodpovednosť Resideo podľa tohto článku 10 sa vzťahujú ustanovenia článku 11 
„Obmedzenia zodpovednosti“ týchto VOP. Tento článok 10 ustanovuje výhradné prostriedky 
vymáhania, všetku zodpovednosť a výhradné prostriedky nápravy pokiaľ ide o porušenia 
práv k duševnému vlastníctvu. Všetky ostatné výslovné, implicitné alebo zákonné záruky 
proti porušovaniu práv k duševnému vlastníctvu sú týmto vylúčené.  
11. OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI Hore uvedené články 9 (Záruka) a 10 (Duševné 
vlastníctvo a odškodnenie) ustanovujú výhradné povinnosti Resideo a výhradné právne 
nároky Kupujúceho pre prípad akejkoľvek vady Ponúk, ktorá bola predaná alebo licencovaná 
podľa týchto podmienok. (a) V žiadnom prípade od Resideo nebude požadovaná náhrada 
škody za (i) akúkoľvek nepriamu, náhodnú alebo následnú škodu; (ii) akúkoľvek škodu 
zapríčinenú prerušením obchodného styku; (iii) ušlý zisk; (iv) ušlé tržby; (v) stratu vlastníctva 
alebo peňažných prostriedkov; (vi) škodu na očakávaných úsporách; alebo (vii) stratu údajov. 
Od (b) Resideo nebude požadovaná náhrada škody žiadnu stratu alebo škody zapríčinené 
tam, kde zodpovednosť vzniká na základe vedomosti (skutočnej alebo inej) o možnosti 
akejkoľvek takej škody alebo straty. (c) Náhrada škody, za ktorú zodpovedá Resideo 
v súvislosti s akoukoľvek objednávkou, za akúkoľvek kyberbezpečnostnú udalosť (vrátane 
akéhokoľvek úniku osobných údajov) alebo inak podľa týchto VOP, v žiadnom prípade 
nepresiahne výšku zmluvnej ceny za konkrétne produkty, v súvislosti s ktorými vznikol nárok 
na náhradu škody a Kupujúci sa nebude domáhať náhrady škody za porušenie dôvernosti 
ktorá takisto vyplýva z porušenia platných práv na ochranu osobných údajov. (d) Resideo 
nijako nezodpovedá za akúkoľvek poruchu alebo nefunkčnosť produktov, ktorú zapríčiní 
Kupujúci použitím inej verzie softvéru ako je najnovšia verzia softvéru sprístupnená Resideo 
alebo nepoužitím odporúčaných aktualizácií a  opráv na akýkoľvek softvér alebo produkt 
v sieťovom prostredí produktov. (e) Tieto výluky a obmedzenia zo zodpovednosti za škodu sa 
uplatnia bez ohľadu na to, ako bola škoda alebo strata zapríčinená a bez ohľadu na teoretickú 
zodpovednosť, či už na základe zmluvy, zodpovednosti za protiprávne konanie, odškodnenie 
alebo inak. (f) Žiadna strana sa nepokúsi zbaviť sa alebo obmedziť svoju zodpovednosť za: (i) 
úmrtie alebo ublíženie na zdraví spôsobené hrubou nedbanlivosťou; (ii) podvod; alebo (iii) 
akýkoľvek dôvod, pre ktorý právny predpis nepovoľuje obmedziť zodpovednosť. (g) Kupujúci 
berie na vedomie, že Resideo nemá žiadnu povinnosť poskytovať akúkoľvek úroveň 
kyberbezpečnosti alebo ochrany osobných údajov v súvislosti s prevádzkovaním produktov, 
softvéru alebo sieťového prostredia, okrem miery, do akej to nevyhnutne požadujú platné 
právne predpisy. Resideo sa môže rozhodnúť, že k produktom poskytne internetové služby 
a tieto služby môže kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť. Resideo nemá žiadnu povinnosť 
poskytovať akúkoľvek úroveň kyberbezpečnosti alebo ochrany osobných údajov v súvislosti 
s týmito internetovými službami, okrem miery, do akej to nevyhnutne požadujú platné 
právne predpisy. 
12. DÔVERNÉ INFORMÁCIE A PRÁVA NA SPRACOVANIE ÚDAJOV Dôvernými informáciami 
sa rozumie akákoľvek neverejná informácia strany, napríklad špeciálna technológia, 

obchodné tajomstvo, know-how, pracovné postupy, marketingové údaje a  programy 
predaja, trhové štúdie a trendy, finančné informácie, cenová politika, zoznamy dodávateľov 
a zákazníkov, obchodní partneri, záznamy z predajných miest a iné informácie týkajúce sa 
obchodu, produktov, nákupov alebo predajov strane alebo akémukoľvek jej dodávateľovi 
alebo zákazníkovi. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že Predávajúci môže použiť 
dôverné informácie Kupujúceho na to, aby si splnil svoje povinnosti podľa týchto VOP tak, 
ako sa týkajú súčasného alebo zamýšľaného obchodného vzťahu a môže takéto informácie 
oznámiť osobám v rozsahu, v akom ich potrebujú pre splnenie povinností, za predpokladu že 
tieto osoby budú písomne zaviazané zachovávaním dôvernosti aspoň v takej miere, v akej to 
ustanovujú tieto VOP. Resideo si ponecháva právo využiť akékoľvek a všetky údaje, ktoré sú 
zozbierané, vygenerované, spracované alebo prenesené cez alebo pomocou jeho produktov 
a všetky údaje súvisiace s produktami a informácie poskytnuté alebo prenesené Resideo 
týkajúce sa prevádzky alebo funkčnosti produktov v anonymizovanej forme na akýkoľvek 
obchodný účel, vrátane vývoja produktov, softvéru alebo služieb, marketing, podporu 
predaja alebo inú analytiku. Kupujúci udeľuje Resideo a jeho pridruženým spoločnostiam 
(alebo zabezpečí pre Resideo a jeho pridruženým spoločnostiam také udelenie) trvalé právo 
na použitie a vytváranie adaptovaných diel z týchto údajov na akýkoľvek zákonný účel 
v rozsahu, v akom Resideo nevlastní, nemá licenciu alebo dostatočné užívacie práva na 
akékoľvek informácie alebo údaje súvisiace s produktmi. 
13. SOFTVÉR Softvér, ak je uvedený v Objednávke alebo nainštalovaný na tovare uvedenom 
v Objednávke, sa spravuje podľa nasledujúcich podmienok okrem prípadu, kedy je 
samostatná licenčná zmluva uzavretá medzi stranami alebo priložená k tomuto softvéru. 
Softvér je týmto licencovaný a nie predávaný. Resideo udeľuje osobnú, obmedzenú, 
nevýhradnú licenciu na použitie programového kódu, výhradne na interné účely Kupujúceho 
a za podmienok dodržania ustanovení týchto VOP Kupujúcim. Táto licencia je obmedzená na 
tie Ponuky a/alebo miesta, ktoré sú určené v Objednávke Kupujúceho. Resideo si ponecháva 
všetky oprávnenia a vlastníctvo k akémukoľvek softvéru dodanému v zmysle týchto 
podmienok, pričom uvedené ostáva dôvernými informáciami a ktorého vlastníctvo zahŕňa, 
bez ďalších obmedzení, všetky práva na patenty, ochranné známky, autorské práva 
a obchodné tajomstvo. Kupujúci sa nesmie pokúsiť nijako predávať, prevádzať, 
sublicencovať, dekompilovať, spätne rozkladať, prekladať  a ďalej distribuovať softvér, ani 
nesmie Kupujúci kopírovať, sprístupňovať, distribuovať alebo zobrazovať takýto softvér, 
alebo ho inak dať k dispozícii tretím stranám (okrem výslovnej písomnej autorizácie Resideo) 
alebo nesmie povoliť akékoľvek neautorizované použitie softvéru. Ak je softvér doručený 
s tovarom uvedeným na tejto strane, Kupujúci môže previesť svoju licenciu na softvér 
výhradne v spojení s predajom produktu, na ktorom je softvér nainštalovaný. Resideo môže 
ukončiť túto licenciu, ak Kupujúci poruší tieto VOP. Kupujúci môže byť vyzvaný, aby podpísal 
licenčnú zmluvu alebo dodatok s Resideo pred doručením akejkoľvek Ponuky. 
14. ODŠKODNENIE Kupujúci sa zaväzuje odškodniť, brániť a oslobodiť od zodpovednosti za 
škodu Resideo, jeho vedenie spoločnosti, riaditeľov, zamestnancov a agentov pri a proti 
všetkým sporom, žalobám, nákladom, škodám alebo stratám (vrátane nákladov na právne 
zastupovanie), ktoré vznikli alebo boli zapríčinené (i) skutočným alebo hroziacim porušením 
týchto VOP zo strany Kupujúceho, (ii) nedbanlivosťou Kupujúceho pri konaní opísanom 
v týchto VOP, (iii) používaním Ponúk a (iv) inštaláciou alebo modifikáciou Ponúk po takej 
úprave Kupujúcim, ktorá nebola konkrétne písomne schválená Resideo. 
15. KOMBINOVANIE OVLÁDANIA Niektoré senzory a ovládače Resideo sú špeciálne 
navrhnuté tak, aby pracovali v kombinácii jedného s druhým. V niektorých prípadoch preto 
môže byť nevyhovujúce či nebezpečné kombinovať ovládače a senzory od rôznych výrobcov 
v jednej inštalácii. Ak sú ovládače Resideo použité v kombinácii s produktmi iných výrobcov 
spôsobom, ktorý Resideo neodporúča, Resideo sa týmto zbavuje akejkoľvek garancie 
správneho fungovania a nemá žiadnu zodpovednosť za servis kombinovaných inštalácií. 
16.  ROZHODNÉ PRÁVO Tieto VOP sa budú spravovať podľa zákonov platných v krajine, kde 
má Resideo sídlo (je zapísané), bez ohľadu na konflikty právnych princípov, pričom strany 
budú podliehať výhradnej právomoci súdov takej krajiny. Aplikácia Dohovoru OSN o 
zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980) je výslovne vylúčená. 
17. POSTÚPENIE PRÁV Kupujúci nemôže postúpiť svoje práva alebo povinnosti podľa týchto 
VOP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Resideo a akékoľvek domnelé postúpenie 
bez súhlasu môže Resideo podľa vlastného uváženia určiť ako neplatné. Bez ohľadu na 
predošlé ustanovenie ostávajú všetky práva a povinnosti Kupujúceho záväzné aj pre 
nástupníkov Kupujúceho a tých, na ktorých ich Kupujúci postúpil. 
18. VZDANIE SA NÁROKU Ak Resideo nezačne v akomkoľvek čase za akékoľvek obdobie 
vymáhať ustanovenia týchto VOP, nesmie to byť vykladané ako vzdanie sa nároku z toho 
ustanovenia alebo vzdanie sa práva Resideo vymáhať nárok z akéhokoľvek ustanovenia. 
19. ZMENY Tieto VOP a všetky Objednávky, na ktoré sa vzťahujú nesmú byť nahradené, 
upravené alebo zmenené bez písomného súhlasu Resideo. 
20. SÚLAD S PRÁVOM Kupujúci je zodpovedný za dodržiavanie všetkých zákonov 
a predpisov týkajúcich sa dovozu a vývozu. Kupujúci bude na vlastné náklady zadovažovať 
všetky dovozné, vývozné a reexportné potvrdenia a licencie potrebné na dodaný tovar, 
prepravu, služby a technické údaje a uchová si dokumentáciu preukazujúcu súlad so zákonmi 
a predpismi. Kupujúci bude zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti jeho prepravcu 



           

 

vyplývajúce zo akýchkoľvek platných požiadaviek na vývoz tovaru. Strany sa zaväzujú 
dodržiavať všetky platné zákony, predpisy a nariadenia vládnych úradov v akejkoľvek krajine, 
ktorej právomoci podliehajú, vrátane ale nielen zákonov USA alebo iných krajín, ktoré 
upravujú dovoz alebo vývoz tovaru. Tovar a služby, ktoré dodáva Resideo, podľa týchto VOP 
budú vyrobené a poskytnuté v súlade so všetkými zákonmi a predpismi platnými v krajine, 
kde má Resideo sídlo (je registrované). Kupujúci potvrdzuje, že zabezpečí, aby všetok tovar 
bol nainštalovaný a používaný v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi krajiny, kde má 
Resideo sídlo (je registrované). Strany sa zaväzujú vykonávať svoje povinnosti v súlade 
s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov. Ak nie je písomne dohodnuté inak, tak 
žiadna strana nebude spracúvať osobné údaje ako sprostredkovateľ v mene druhej strany. 
Kupujúci a Resideo sa zaväzujú vykonávať svoje povinnosti podľa   Smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických 
zariadení (OEEZ) tak, ako je implementovaná a aplikuje sa akoukoľvek miestnou jurisdikciou 
na tovar, vo vzťahu k financovaniu a organizácii nakladania s odpadom  z elektrických a 
elektronických zariadení. 
21. VZŤAHY MEDZI STRANAMI Strany berú na vedomie, že sú samostatné zmluvné strany 
a Objednávka nepredstavuje úmysel založiť žiaden iný vzťah, vrátane partnerstva, 
spoločného podniku, zamestnaneckého vzťahu, frančízy, vzťahu nadriadeného 
/podriadeného alebo zastúpeného/obchodného zástupcu.  
22. ODDELITEĽNOSŤ Ak akékoľvek ustanovenie týchto VOP sa ukáže ako protizákonné, 
neplatné alebo nevymožiteľné, toto ustanovenie sa bude považovať za odstránené 
(oddelené) a všetky ostatné ustanovenia ostávajú platné a záväzné pre Resideo a 
Kupujúceho. 
23. TRVANIE Všetky ustanovenia týchto VOP, ktoré by mali zo svojej povahy ostať v platnosti 
aj po trvaní Objednávky ostávajú v platnosti aj po ukončení tejto Objednávky. 
24. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ Všetky oznámenia, ktoré si musia strany odovzdať na 
základe Objednávky a/alebo týchto VOP musia byť poskytnuté písomne autorizovanému 
zástupcovi dotknutej strany na adresu uvedenú v objednávke Kupujúceho. Správy podľa 
týchto VOP sa považujú za doručené: (a) keď sú doručené osobne; (ii) uplynutím jedného 
pracovného dňa po podaní zásielky s doručením na ďalší deň komerčným prepravcom, ktorý 
doručuje do ďalšieho dňa; alebo (iii) dva kalendárne dni po odoslaní zásielky na overenej 
pošte, s vyžiadanou návratkou (doručenkou) a zaplateným poštovným. 
25. VRÁTENIE Ponuky nemôžu byť vrátené Resideo bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu a pridelenia autorizačného čísla. Na získanie súhlasu a pridelenia autorizačného čísla 
musí Kupujúci podať písomnú žiadosť miestnemu zástupcovi Resideo pre starostlivosť 
o zákazníkov.  
26. JAZYK Slovenská jazyková verzia týchto VOP bude mať prednosť v prípade rozporu s 
akýmkoľvek informatívnym prekladom. 
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