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Obecné podmínky a ustanovení společnosti Webfleet Solutions
1 – Definice pojmů

„Ochranné známky“

Není-li výslovně uvedeno jinak, mají následující slova a výrazy v těchto Obecných podmínkách
a ustanoveních společnosti Webfleet Solutions níže uvedené významy:

jsou názvy, ochranné známky a loga společnosti Webfleet Solutions (registrované nebo ty,
o jejichž registraci bylo požádáno) a jakékoli jiné názvy, ochranné známky, loga, vzory a symboly určené k užití na produktech nebo v souvislosti s nimi, případně se službami poskytovanými společností Webfleet Solutions.

„Přidružené subjekty“
v souvislosti s jakoukoli smluvní stranou znamenají libovolný jiný subjekt kontrolující tuto smluvní stranu, kontrolovaný touto smluvní stranou nebo pod společnou kontrolou s touto smluvní
stranou. Pojmy „kontrola”, „kontrolující” a „kontrolovaný” používané v této definici znamenají
vlastnictví na základě právního titulu, faktické vlastnictví nebo vlastnictví podle majetkové účasti,
uplatňované přímo nebo nepřímo, více než 50 % vydaného akciového kapitálu nebo více než
50% podílu na hlasovacích právech, případně pravomoc přímo nebo nepřímo jmenovat člena
představenstva nebo jiného řídicího orgánu takového subjektu;

„Smlouva”
znamená společnou dohodu mezi společností Webfleet Solutions a klientem o poskytování
služeb nebo produktů WEBFLEET, kterou tvoří smluvní formulář a jeho případné přílohy, včetně
těchto Obecných podmínek a ustanovení společnosti Webfleet Solutions, a v rozsahu zvoleném
ve smluvním formuláři i příloze o produktech nebo příloze o službách.

„Klient“
znamená zákazníka uvedeného ve smluvním formuláři.

„Důvěrné informace“
znamenají (I) veškeré informace a dokumenty, které jsou v okamžiku sdělení považovány za
důvěrné nebo chráněné vlastnickými právy, a (II) veškeré informace a dokumenty spadající do
některé z následujících kategorií: informace týkající se klientů, distributorů, maloobchodníků,
zástupců nebo uživatelů; finanční informace (s výjimkou těch, které mohou být zveřejněny na
základě zákonem stanovených požadavků); informace o stanovení ceny produktu; specifikace
a návrhy produktu; výrobní procesy a veškeré další informace sdělené kteroukoli smluvní stranou,
které lze opodstatněně považovat za důvěrné, a to v rozsahu, v němž s nimi taková Smluvní
strana nakládá jako s důvěrnými nebo jako s informacemi, k nimž má vlastnické právo.

„Služba WEBFLEET“
je online služba dostupná prostřednictvím webových stránek WEBFLEET určená k tomu, aby
mohl klient sledovat a řídit vozový park na zvoleném území, a to prostřednictvím zobrazení
a zajištění přenosu dat o poloze mezi Platformou Telematická Servisní WEBFLEET a palubními
jednotkami.

„Webové stránky WEBFLEET“
znamenají webové stránky www.webfleet.com.

2 – Působnost a její rozsah
2.1 Tyto Obecné podmínky a ustanovení společnosti Webfleet Solutions a v rozsahu
označeném na smluvním formuláři i příslušné přílohy o produktech nebo přílohy o službách se
vztahují na smlouvu a veškeré následné dohody sjednané mezi společností Webfleet Solutions
a klientem ve spojitosti se službou WEBFLEET nebo s produkty, přičemž jsou tímto výslovně do
zmíněné smlouvy a dohod zahrnuty. Výslovně se sjednává, že se nepoužijí Obecné podmínky
a ustanovení nebo jakékoli jiné podmínky Klienta.
2.2 Není-li ze strany společnosti Webfleet Solutions výslovně písemně stanoveno jinak, jsou
veškeré cenové nabídky předložené společností Webfleet Solutions pro ni nezávazné. Smlouva je uzavřena a pro smluvní strany závazná poté, co společnost Webfleet Solutions smluvní formulář zadaný klientem písemně potvrdí nebo pokud smlouvu založenou na smluvním
formuláři začne plnit, podle toho, která událost nastane dříve.

3 – Doba platnosti a ukončení

znamená jakoukoli příčinu mimo přiměřenou kontrolu postižené smluvní strany, která ovlivňuje
plnění smlouvy, včetně např. dlouhotrvajícího narušení dopravy, telekomunikací nebo dodávky
elektrického proudu, služeb mobilní komunikace, opoždění nebo váznutí dodávek dodavatelů
společnosti Webfleet Solutions, neúplných dodávek ze strany dodavatelů společnosti Webfleet
Solutions a situací, kdy se následkem okolností, které nelze spravedlivě přisoudit společnosti
Webfleet Solutions, nepodařilo opatřit všechny produkty nebo služby (třetích stran) potřebné
k řádnému splnění smlouvy společností Webfleet Solutions.

3.1. Doba platnosti předplatného služby WEBFLEET, nákupu nebo pronájmu produktů začíná
běžet datem uvedeným ve smlouvě a vyprší po původní době trvání smlouvy. Po uplynutí
původní doby trvání smlouvy bude tato smlouva automaticky prodlužena vždy o dodatečné
období o délce jednoho (1) roku, neoznámí-li jedna smluvní strana druhé smluvní straně
písemně, že již nehodlá platnost smlouvy dále prodlužovat, a to nejméně tři (3) měsíce před
datem, kdy dojde k dalšímu prodloužení smlouvy.

počet měsíců uvedený na smluvním formuláři, které počínají běžet datem uvedeným ve smlouvě.

„Práva duševního vlastnictví“
znamenají veškeré vynálezy, patenty, registrované vzory, práva k návrhům, práva k databázím,
autorská práva, know-how, ochranné známky (včetně ochranných známek), obchodní tajemství a
veškerá ostatní práva duševního vlastnictví a žádosti o registraci či zápis kterýchkoli z nich, a dále
veškerá práva nebo formy ochrany podobné povahy se stejným nebo obdobným účinkem jako
kterékoli z nich, které mohou existovat kdekoli na světě.

„Objednávka“
znamená klientem zadanou objednávku typu a množství produktů, které mají být klientovi
dodány, včetně požadovaného odhadu data doručení nebo předplatného služby WEBFLEET odebrané klientem v souladu se smlouvou.

Obecné podmínky a ustanovení společnosti Webfleet Solutions (CZ)

je osoba pověřená klientem k přístupu do služby WEBFLEET a k užití služby WEBFLEET.

„Vyšší moc“

„Původní doba trvání smlouvy“
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„Uživatel“

„Smluvní formulář“
znamená smluvní formulář, na jehož základě společnost Webfleet Solutions dodá a klient zakoupí
nebo si pronajme produkty nebo odebere službu WEBFLEET podle podmínek smlouvy.

„Smluvní strana/smluvní strany“
znamená společnost Webfleet Solutions nebo klienta nebo oba současně.

„Příloha o produktech nebo příloha o službách“

3.2 Kterákoli z obou smluvních stran může bez toho, aby tím byla dotčena její ostatní práva
z tohoto dokumentu, smlouvu ukončit písemnou výpovědí s okamžitou platností, pokud: (I)
druhá smluvní strana nedodrží nebo nesplní některou podstatnou podmínku tohoto dokumentu, včetně pozdní platby či nezaplacení, přičemž toto prodlení či porušení (je-li napravitelné) nebylo napraveno ani během dvaceti (20) kalendářních dnů po podání písemného
upozornění s určením tohoto porušení a s požadavkem na jeho nápravu; nebo (II) nastane
některá z následujících událostí: (a) podání návrhu na likvidaci druhé smluvní strany, (b) druhá
smluvní strana je předmětem soudního příkazu nebo pravomocného rozhodnutí o své likvidaci,
(c) žádost o soudní příkaz nebo žádost o jmenování správce (včetně konkursního správce),
vykonavatele, svěřenského správce nebo jiného podobného funkcionáře pro druhou smluvní
stranu, (d) je jmenován správce, konkursní správce, vykonavatel nebo činitel v jiné podobné
funkci pro veškerý nebo část majetku či závazků druhé smluvní strany, (e) druhá smluvní strana
vstupuje v dohodu nebo činí vyrovnání se svými věřiteli obecně nebo provádí postoupení ve
prospěch svých věřitelů nebo uzavírá jinou podobnou dohodu, (f) druhá smluvní strana vstupuje do likvidace, (g) druhá smluvní strana není schopna splácet své závazky nebo se jinak
stala insolventní nebo (h) druhá smluvní strana ukončuje své podnikání nebo hrozí ukončit
podnikání.
3.3 Pokud: (I) byl podán nebo hrozí podání insolvenčního návrhu na klienta, (II) bylo zahájeno konkurzní řízení, (III) došlo ke jmenování správce nebo konkurzního správce klienta, (IV)
byl podán návrh na soudní příkaz k pozastavení plateb, nebo byl takový příkaz vydán, (V)
klient svým věřitelům navrhl vlastní dohodu o narovnání, nebo došlo k obstavení jeho majetku
nebo (VI) klient přestal být schopen splácet své závazky nebo se jinak stal insolventním, pak
se stanou závazky klienta vůči společnosti Webfleet Solutions ihned splatnými. Po kterékoli
z těchto událostí bude společnost Webfleet Solutions oprávněna pozdržet plnění smlouvy až
do doby, kdy klient splní všechny své závazky z této smlouvy.

znamená přílohu, v níž jsou uvedeny podmínky vztahující se k produktu nebo službě uvedené
na smluvním formuláři, které platí společně s těmito Obecnými podmínkami a ustanoveními
společnosti Webfleet Solutions;

3.4 Veškerá ustanovení, u nichž se výslovně nebo mlčky předpokládá, že jejich platnost přetrvá
ukončení této smlouvy, zůstanou v platnosti i po jejím ukončení. Společnost Webfleet Solutions splní pouze objednávky zadané a akceptované společností Webfleet Solutions do data
ukončení.

„Produkty“

4 – Ceny, platební podmínky a prodlení

se rozumí produkty společnosti Webfleet Solutions, které jsou uvedené ve smlouvě a jsou zakoupené nebo pronajaté přímo od společnosti Webfleet Solutions.

4.1 Veškeré ceny nabízené společností Webfleet Solutions jsou v korunách českých (není-li
uvedeno jinak) bez DPH a bez jakýchkoli dalších daní a případných nákladů a výdajů.

„Území“
znamená území určené ve smluvním formuláři.

„Webfleet Solutions“
značí společnost Webfleet Solutions Sales B.V. a její přidružené subjekty, soukromou společnost
s omezeným ručením, jejíž úřední sídlo se nachází v Amsterdamu a kancelář na adrese De Ruijterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko.

„Obecné podmínky a ustanovení společnosti Webfleet Solutions“
znamená tyto obecné podmínky a ustanovení, které se vztahují na službu WEBFLEET a nákup
nebo pronájem produktu.

„Platforma Telematická Servisní WEBFLEET“
znamená systémy IT, na kterých běží služba WEBFLEET.

4.2 Úhrada poplatků za předplatné služby WEBFLEET, sazeb za pronájem produktů podle
cenových nabídek společnosti Webfleet Solutions musí probíhat měsíčně předem v korunách
českých s dodržením lhůty splatnosti do 10 dnů od data vystavení faktury (nebude-li ujednáno
jinak) a celá částka za nákup produktů podle cenových nabídek společnosti Webfleet Solutions
musí být zaplacena v souladu s podmínkami sjednanými ve smlouvě. Není-li stanoveno jinak,
společnosti Webfleet Solutions se budou všechny platby hradit prostřednictvím elektronického bankovního převodu na bankovní
účet, stanovený společností Webfleet
Solutions ve smlouvě.
4.3 Společnost Webfleet Solutions
může poplatky a sazby upravit jednou
za kalendářní rok, pokud na to klienta
písemně upozorní alespoň dva (2)
měsíce předem.
4.4 Není-li platba provedena včas:
(I) znamená to porušení smlouvy ze
strany klienta, a to i bez jakéhokoli
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upozornění na nezaplacenou fakturu, a veškeré nároky společnosti Webfleet Solutions vůči klientovi se stávají okamžitě splatnými, (II) klient je povinen uhradit z dlužné částky zákonem stanovený úrok z obchodních dluhů, a rovněž veškeré soudní i mimosoudní náklady, které společnost
Webfleet Solutions vynaložila v souvislosti s vymáháním a výběrem částky po lhůtě splatnosti, (III)
společnost Webfleet Solutions si vyhrazuje právo pozastavit klientovi přístup ke službě WEBFLEET
a její užívání do doby, kdy budou veškeré neuhrazené částky (včetně úroku a nákladů) zaplaceny
a (IV) náklady na pozastavení a opětovnou aktivaci ponese klient.

7.4 Nárok na náhradu za ztrátu nebo škodu (s výjimkou nároku na náhradu škody vyplývajícího z článku 7.3 Obecných podmínek a ustanovení společnosti Webfleet Solutions) musí být
společnosti Webfleet Solutions oznámen do dvanácti (12) měsíců ode dne, kdy byla škoda
způsobena, v opačném případě se na něj hledí jako na neplatný.

4.5 Společnost Webfleet Solutions může na klientův účet uplatnit kreditní limity nebo od klienta
požadovat dostatečný záruční vklad. Jestliže klient tento kreditní limit překročí, nebo nesloží
požadovaný záruční vklad, může společnost Webfleet Solutions tuto smlouvu s okamžitou platností ukončit a ponechat si veškeré finanční prostředky potřebné podle situace k uhrazení klientem dosud nezaplacených faktur na sazby za produkty, sazby za předplatné služby WEBFLEET
nebo nákladů vzniklých v souvislosti s nevrácením pronajatých produktů společnosti Webfleet
Solutions klientem.

8 – Mlčenlivost

4.6 Není-li konkrétně písemně sjednáno jinak, musí klient provést veškeré platby bez zápočtů,
slev nebo srážek jakéhokoli druhu.

5 – Vyšší moc
5.1 Jestliže smluvní straně vyšší moc znemožní nebo zpozdí plnění kteréhokoli jejího závazku ze
smlouvy, bude tato smluvní strana zproštěna povinnosti své závazky plnit nebo plnit včas, podle
konkrétní situace, a to v míře, ve které účinek této vyšší moci trvá, přičemž se tato smluvní strana
zavazuje vynaložit veškeré přiměřené úsilí na překonání nebo nalezení alternativního řešení proti
působení vyšší moci, aby mohla své závazky ze smlouvy splnit.
5.2 Pokud období, v němž smluvní strana nemůže své závazky plnit v důsledku vyšší moci,
přesáhne 30 kalendářních dnů, je kterákoli smluvní strana oprávněna smlouvu písemně ukončit,
aniž by jí z takového jednání nebo v souvislosti s ním vznikl závazek vyplatit jakoukoli náhradu.
5.3 Bez ohledu na ustanovení 5.2 těchto Obecných podmínek a ustanovení společnosti Webfleet
Solutions platí, že pokud na začátku působení vyšší moci společnost Webfleet Solutions částečně
splnila své závazky, nebo je schopna je plnit jen částečně, je oprávněna účtovat zákazníkovi
samostatně veškeré činnosti, které provedla před začátkem události vyšší moci a náklady, které
takto vznikly, jako kdyby se takové náklady vztahovaly k samostatné smlouvě.

6 – Duševní vlastnictví

Obecné podmínky a ustanovení společnosti Webfleet Solutions (CZ)

6.1 Společnosti Webfleet Solutions náleží veškerá práva duševního vlastnictví ke službě WEBFLEET, webovým stránkám WEBFLEET, Platformě Telematická Servisní WEBFLEET a produktům.
Klient nenabývá žádným způsobem, kterým může práva duševního vlastnictví užít podle smlouvy,
jakákoli práva, titul ani majetkový podíl na těchto právech duševního vlastnictví.
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6.2 Klient: (I) nesmí způsobit ani dovolit žádné třetí straně, aby způsobila jakoukoli škodu nebo
ohrožení práv duševního vlastnictví společnosti Webfleet Solutions, (II) aniž by tím byla dotčena
jiná práva společnosti Webfleet Solutions, je povinen společnost Webfleet Solutions odškodnit za
veškeré ztráty, které společnost Webfleet Solutions utrpí v důsledku užití práv duševního vlastnictví společnosti Webfleet Solutions klientem nebo uživatelem jinak než v souladu s touto smlouvou,
(III) nesmí žádným způsobem měnit obal nebo označení produktů dodaných společností Webfleet
Solutions bez předchozího písemného schválení společností Webfleet Solutions, (IV) nesmí měnit,
odstraňovat ani žádným způsobem nedovoleně manipulovat s ochrannými známkami nebo na
produkt nebo na jeho obal upevňovat jakoukoli jinou ochrannou známku, logo, vzor nebo symbol bez písemného schválení společností Webfleet Solutions, (V) nesmí užít žádnou ochrannou
známku způsobem, kterým by byla dotčena jedinečnost nebo platnost v ní obsaženého goodwill společnosti Webfleet Solutions, (VI) nesmí žádným způsobem užívat ochranné známky na
produktech nebo službách jiných než produkty či v souvislosti s nimi, (VII) nesmí užívat ochranné
známky žádným způsobem v jakémkoli názvu, ochranné známce nebo logu klienta bez ohledu
na to, zda je takový název, ochranná známka nebo logo použito v souvislosti s plněním smlouvy,
(VIII) nesmí užívat žádný název, ochrannou známku, logo, vzor ani symbol, který by se natolik
podobal některé ochranné známce, že by hrozila záměna nebo klamání, (IX) zajistí, aby veškeré
odkazy na ochranné známky a jejich užití byly schváleny společností Webfleet Solutions, a (X)
nebude zpochybňovat platnost nebo vymahatelnost nároků společnosti Webfleet Solutions na
užití jejího duševního vlastnictví.
6.3 V případě, že bude klient kdykoli, přímo nebo nepřímo, usilovat o práva duševního
vlastnictví společnosti Webfleet Solutions nebo bude jednat tak, že ohrozí či redukuje práva
společnosti Webfleet Solutions ke službě WEBFLEET, webovým stránkám WEBFLEET, Platformě
Telematická Servisní WEBFLEET nebo produktům nebo hodnotu práv duševního vlastnictví k nim,
má společnost Webfleet Solutions právo tuto smlouvu okamžitě ukončit.
6.4 Klient se nebude podílet na žádném jednání, které je podle názoru společnosti Webfleet Solutions k újmě, nebo by mohlo být v budoucnosti k újmě, podnikání nebo marketingu produktů
společnosti Webfleet Solutions.

7.5 Veškeré záruky nebo podmínky předpokládané zákonem, které nejsou vyjádřené ve
smlouvě, jsou v maximálním rozsahu povoleném zákonem z této smlouvy vyloučeny.

Není-li to výslovně povoleno zde, nebo vyžadováno zákonem, žádná ze smluvních stran
během trvání této smlouvy ani po jejím ukončení nevyzradí, nesdělí ani jinak nepředá, přímo
ani nepřímo, žádné třetí straně důvěrné informace. Ustanovení tohoto článku 8 se nevztahuje
na informace, u nichž může přijímající smluvní strana prokázat, že (I) jsou nebo se staly veřejně
známé jinak než porušením závazku mlčenlivosti, (II) je přijímající smluvní strana měla bez
toho, že by bylo jejich sdělování omezeno, již přede dnem jejich získání od sdělující smluvní
strany, (III) byly získány od třetí strany, která je nabyla zákonným způsobem, přičemž není
vázána žádným závazkem omezujícím jejich zveřejnění nebo (IV) byly vytvořeny nezávisle bez
přístupu k důvěrným informacím. Přijímající smluvní strana může důvěrné informace získané
od sdělující smluvní strany zveřejnit, vyžaduje-li to zákon, nebo aby splnila příkaz soudu či
jiného orgánu státní správy či dozoru, v jejichž působnosti se nachází, za předpokladu, že
přijímající smluvní strana: (I) přiměřeným způsobem písemně upozorní sdělující smluvní stranu,
aby tato měla možnost žádat o vydání soudního příkazu nebo o jinou vhodnou nápravu,
a poskytne sdělující smluvní straně veškerou potřebnou součinnost k dosažení tohoto příkazu
či nápravy, (II) sdělí pouze ty informace, které požaduje orgán státní správy nebo dozoru,
a (III) vynaloží přiměřené úsilí k důvěrnému zacházení, se všemi důvěrnými informacemi, které
budou takto vyzrazeny.

9 – Různé
9.1 Žádná ze smluvních stran nesmí svá práva ani povinnosti ze smlouvy vcelku ani zčásti
postoupit, předat v rámci dílčí smlouvy, převést ani s jimi jinak nakládat bez předchozího
písemného souhlasu druhé smluvní strany, přičemž však společnost Webfleet Solutions může
kteroukoli část svých práv a povinností ze smlouvy vcelku i zčásti postoupit, předat v rámci dílčí
smlouvy, převést či s nimi naložit ve prospěch kteréhokoli ze svých přidružených subjektů bez
předchozího souhlasu klienta.
9.2 Je-li některé ustanovení smlouvy nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, nemá to
vliv na zákonnost, platnost ani vymahatelnost ostatních ustanovení či odstavců, ve kterém je
dotčené ustanovení obsaženo, ani na žádné jiné ustanovení smlouvy. Není-li dotčena zbývající
část tohoto ustanovení, smluvní strany musí vynaložit veškeré přiměřené úsilí, aby v přiměřené
době sjednaly zákonnou a přiměřenou úpravu smlouvy, která v maximálním možném rozsahu
dosáhne téhož účinku, který by byl dosažen tímto dotčeným ustanovením nebo jeho částí.
9.3 S výhradou ustanovení 7.4 těchto Obecných podmínek a ustanovení společnosti Webfleet Solutions nejsou právy smluvních stran ze smlouvy nijak dotčena ostatní práva a nápravy,
které smluvním stranám náleží, přičemž pokud smluvní strana neuplatní některé právo ze
smlouvy či je uplatní opožděně, pak se jej podle této smlouvy tímto nezříká.
9.4 Není-li zde výslovně určeno jinak, dodatky k této smlouvě jsou platné a závazné pouze
tehdy, jsou-li sjednány písemně.
9.5 Společnost Webfleet Solutions může tyto podmínky a ustanovení společnosti Webfleet
Solutions jednostranně měnit, přičemž tyto změny budou účinné ke dni, kdy na ně byl klient
upozorněn.
9.6 Veškerá oznámení, souhlasy, zřeknutí se práv a další sdělení podle této smlouvy musí
být učiněna písemně, v anglickém jazyce, a doručena osobně nebo běžnou poštou,
doporučeným dopisem, expresním kurýrem nebo elektronickou poštou na příslušné adresy
uvedené ve smlouvě (nebo na takové adresy, které si smluvní strany podle potřeby sdělí).
Oznámení se stává účinným okamžikem přijetí a za přijaté je považováno okamžikem doručení
(je-li doručeno osobně, doporučeným dopisem nebo expresním kurýrem) nebo okamžikem
úspěšného přenosu (pokud bylo doručeno elektronickou poštou).
9.7 Společnost Webfleet Solutions je povinna poskytnout klientovi na jeho žádost kopie veškerých dat, které má na základě smlouvy v držení, a neprodleně klienta informovat
v případě, že dojde ke ztrátě, zničení, poškození, narušení nebo ztrátě použitelnosti i jen
části těchto dat. Společnost Webfleet Solutions tato data obnoví na své náklady.

10 – Spory a rozhodné právo
Každý spor, který vznikne na základě Smlouvy bude v prvé instanci řešit věcně příslušný soud
v Praze, který bude mít, pokud jde o veškeré takové spory, výhradní soudní pravomoc. Smlouva se řídí českým právem.

7 – Odpovědnost
7.1 S výhradou ustanovení 7.3 těchto Obecných podmínek a ustanovení společnosti Webfleet Solutions bude souhrnná výše odpovědnosti společnosti Webfleet Solutions, ať již daná
smluvně, následkem deliktu (v obou případech včetně nedbalosti), nepravdivého prohlášení
(kromě úmyslně nepravdivého prohlášení), porušení zákonných povinností, nebo jinak podle této
smlouvy, omezena na čistou cenu, kterou klient zaplatil nebo má zaplatit za službu WEBFLEET za
celý rok (12 měsíců), ve kterém ke ztrátě nebo škodě došlo, na cenu zaplacenou za ty produkty,
které škodu skutečně způsobily, nebo na sazbu za pronájem, kterou klient zaplatil nebo má
zaplatit za produkty, které škodu skutečně způsobily, za předcházející období 12 měsíců, podle
toho, co bude vyšší. Ve všech ostatních případech je odpovědnost společnosti Webfleet Solutions
vyloučena.
7.2 Společnost Webfleet Solutions neponese odpovědnost za: (I) jakékoli ztráty zisku,
očekávaných úspor, tržeb, obchodních příležitostí, ztrátu nebo poškození dat, ztrátu možnosti
užití, ztrátu goodwill, ztrátu v důsledku prodlení nebo (II) jakékoli nepřímé či následné ztráty nebo
škody jakéhokoli druhu.
7.3 Žádná část tohoto článku 7 či celé smlouvy se nesmí vykládat ve smyslu vyloučení nebo
omezení odpovědnosti kterékoli smluvní strany, pokud jde o: (I) ztrátu nebo škodu způsobenou
úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí smluvní strany nebo jejích funkcionářů,
zaměstnanců, zástupců či dodavatelů, (II) úrazy, poškození zdraví či smrt kterékoli osoby
způsobené smluvní stranou nebo jejími funkcionáři, zaměstnanci, zástupci či dodavateli, (III)
platbu jakýchkoli peněžních částech podle této smlouvy nebo (IV) jakoukoli jinou odpovědnost,
kterou nelze dle zákona vyloučit.
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