VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY DLF Seeds, s.r.o. Hladké Životice, pro
obchod s osivy.

1. ÚVOD
1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "podmínky") upravují veškeré
obchody s DLF Seeds A/S , Innoseeds BV a DLF Seeds Hladké Životice,
s.r.o. (dále jen "DLF") a to bez ohledu na odlišnosti a rozdíly nebo další
podmínky kupujícího, která je uvedena v objednávce zboží nebo ji jinou
cestou komunikoval kupující dokud není písemně dohodnuto jinak s DLF.
Pokud má smlouva vztah k České nebo Slovenské republice, ať je to, že
zboží přijde do České a/nebo Slovenské republiky nebo odejde z České a
Slovenské republiky do jiné země, nebo může být tam doručeno, platí
dodatek, který se týká určení podmínek (viz ustanovení 4.3 a 11.1). DLF
nepřijímá protichůdné, konfliktní nebo dodatečné podmínky, které nejsou
výslovně písemně přijaty DLF. Podmínky použité v těchto termínu
"písemně" se odkazuje na dokument podepsaný oběma stranami na dopis
nebo doklad, poslaný faxem nebo e-mailem.
1.2 Pokud kupující tyto obchodní podmínky přijal má se za to a
předpokládá se, že je kupující přijal pro všechny budoucí nákupy od
skupiny DLF.
2. Uzavření smlouvy
2.1 DLF si vyhrazuje právo rozhodnout, že konečné a závazné úpravy
smlouvy o prodeji jsou platné až na základě zaslání písemného potvrzení
kupujícímu.
2.2 Pokud jde o jiné podmínky, které nejsou výslovně DLF písemně
potvrzeny viz. ustanovení 1.1, bude jakákoli smlouva o prodeji uzavřené
za podmínek uvedených v potvrzení objednávky od DLF a těchto
všeobecných podmínek – jak jsou ustanoveny (viz též ustanovení o 3.3,
4.3a – v České nebo Slovenské republice, spolu s dodatkem 11.1).
3. Zahrnutí pravidel v obsahu ISF podmínek
3.1 Pokud příslušné kupní smlouvy a podmínky nestanoví jinak, platí
"pravidla a zvyklosti Světové asociace pro obchod s osivy ", (dále jen "ISF
Pravidla").
3.2 ISF Pravidla jsou tvořena z části všeobecných pravidel a úseků
zvláštních pravidel. Ze zvláštních pravidel platí části B (odst. rostliny a
olejniny & Seeds Fibre). ISF Pravidla jsou zveřejněna na
www.worldseed.org podle "pravidel" a musí být kupujícímu na jeho žádost
zaslány.

3.3 V případě sporu, nejasnosti při výkladu nebo pohledávky mezi DLF a
kupujícím platí přednostně kupní smlouva. Není-li příslušná kupní smlouva
a/nebo některé podmínky nejsou v ní zmíněny, platí tyto obchodní
podmínky (v řadě druhé). Pokud ani tyto podmínky problematiku
nezmiňují, platí ISF Pravidla (jako třetí). Pokud ani pravidla ISF
problematiku neřeší, platí obvyklá pravidla příslušných národních zákonů.

4. Dodací podmínky, doručení a přechod vlastnictví
4.1 Každá dodávka je sjednána v souladu s podmínkami INCOTERMS
(ICC) a musí být zmíněna v při uzavření smlouvy. ISF Pravidla, oddíl XIII.
Dodací podmínky, Článek 38 neplatí v případě, že žádná í konkrétní
podmínka nebyla dohodnuta, dodávka je pak splněna předáním ze závodu
(EXW).
4.2 V případě, že zboží má být poskytnuta na úvěr, u následných
dodávek, se může DLF rozhodnout, zda jeden nebo více z těchto dodávek
odmítnout nebo odložit, pokud to DLF považuje za rozumné nebo důležité.
Pokud DLF zjistí, že zboží nemůže být dodáno včas, bude informovat
kupujícího písemně ihned, jak je to možné s uvedením datumu, kdy může
doručení očekávat. Dodací lhůta se tak prodlužuje o dobu stanovenou DLF,
za podmínky, že to má smysl a zvážení všech okolnosti případu. V
opačném případě se ustanovení vztahuje na par. 8 ISF pravidel. Postupné
dodávky jsou povoleny.
4.3 Pokud je zboží dodáváno na úvěr až do úplného zaplacení kupní ceny,
má DLF na zboží přednostní zástavní právo přípustné podle příslušného
zákona.
Za předpokladu že DLF identifikuje dodané partie osiva, má podle pravidel
ISF, oddíl XXII, platba, článek 65, po datu prodlení dohodnuté platby,
právo na vrácení příslušného osiva. Pokud kupující, fakturu nezaplatil v
dohodnuté lhůtě, bez ohledu na výše uvedené má kupující povinnosti
platit DLF všechny náklady včetně smluvní pokuty ve výši úroků plus pět
(5) procent nad oficiální základní úrokovou sazbou v zemi, kde kupující
má své sídlo.

5. Certifikace
5.1 Certifikátem se rozumí každý úřední dokument vydaný podle pravidel
ISF, oddíl XXIII, kontrola kvality, článek 70, v konečném znění. Certifikáty
jako např. v oranžové barvě, který byl vydaný akreditovanou laboratoří
ISTA, národní certifikáty např. ENSE a AOSA a GNIS, ÚKZÚZ, ÚKSUP,
nebo potvrzení od autorizovaného laboratoře DLF v Roskilde jsou
považovány za oficiální dokumenty.

6. Množení
6.1. Další množení osiv není dovoleno
7. Odpovědnost za škodu způsobenou tímto zbožím
7.1. DLF nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo škody na majetku
způsobené dodaným osivem nebo na zboží, které se stávají součástí
majetku, nebo které jsou způsobeny, přimícháním nebo míchání dodaného
zboží, jakož i pro všechny ztráty nebo škody na majetku způsobené jejími
vlastnostmi.
8. Vyloučení odpovědnosti
8.1. DLF není odpovědno za nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné
ztráty případně škody nebo odpovědnosti za jakékoli škody jakéhokoli
druhu, včetně všech vzniklých nákladů v důsledku přerušení podnikání.
Vylučují se výrobní ztráty, ztráty ušlého zisku, poškození dobrého jména
nebo ztráty zákazníků nebo jiné následné – nebo nepřímé ztráty
jakéhokoli druhu. Tyto výjimky se vztahují na jakékoliv odpovědnosti, ale
nikoliv výhradně na základě odpovědnosti za zpoždění dodávky, vady a
odpovědnosti za výrobek.
8.2 Bez ohledu na ISF pravidla se použijí zvláštní pravidla, část B, článek
17, kdy nesmí překročit celkový souhrnný závazek odpovědnosti DLF
prodejní cenu za zboží, které vedly k této povinnosti V každém případě je
celková výše odpovědnosti limitována výší 75.000 Eur na dodanou partii
(lot) - bez ohledu na povahu pohledávky, zda je ve smlouvě, občanském
právu, zárukách nebo z jiných důvodů uvedeno jinak.
8.3 Kupující je osvobozen odškodnit DLF v rozsahu k třetím osobám,
pokud jde o ztráty nebo poškození, pro které DLF ve srovnání s kupujícím
nenese odpovědnost.

9. Vyšší moc
9.1 Vyšší moc se řídí pravidly ISF, oddíl XXVII – zásah vyšší moci. Pro
ustanovení vyšší moci, platí pravidla Mezinárodní obchodní komory (ICC),
které jsou k dispozici k zaslání od DLF na žádost kupujícího. DLF je za
všech okolností osvobozena od plnění povinnosti z poskytování služeb,
zpoždění dodávek v důsledku přerušení práce, nepokojů, stávky a výluk,
stejně jako z neúrody.

10. Měna a kurzovní rizika
Pokud země, do níž je dodáno zboží na základě kupní smlouvy s udáním
ceny v EUR (ať už je to, že je zboží dodáno v této zemi, nebo do jiné
země) rozhodne, nebo je požádána, aby odstoupila od měny EUR nebo
pokud dojde k dalším okolnostem a Euro ve své současné podobě nemůže
dále existovat, je DLF oprávněna po příslušném písemném oznámení a na
základě vlastního uvážení (ale ne povinnosti) požadovat, aby všechny
platby proběhly v českých korunách (CZK), dle kurzu CZK/EUR
používaného u ČNB "Národní banky", zveřejněný v den uzavření kupní
smlouvy. Kupující nese riziko případných výkyvů mezi EUR (nebo jiné
příslušné měně) a CZK.
10.

Rozhodné právo

11.1 Všechny spory jsou předmětem právního řádu České republiky.
11.2 S výhradou bodu 11.3, kde všechny spory souvislosti s kupní
smlouvou, spory budou projednány rozhodčím řízení v rámci ISF pravidel,
oddíl XXVIII (Rozhodčí řízení) regulované (ISF "Postup Pravidla pro řešení
sporů o obchod se zbožím pro výsev účely a pro řízení duševního
vlastnictví ", kapitola B (pravidla o rozhodčím řízení), každý ve znění
pozdějších předpisů). Pravidla jsou k dispozici na www.worldseed.org
"pravidla" a DLF je zašle na žádost kupujícího. Rozhodčí žádost musí být
podána do 30 dnů, více viz: Pravidla ISF, oddíl XXVIII, arbitráž, článek 95.
11.3.Vyplyne-li z okolností, že kupující nemá v úmyslu zaplatit nebo není
schopen platit pak má DLF právo vzniklé pohledávky uplatnit u příslušného
místního soudu a/nebo se obrátit k rozhodčímu řízení u příslušného soudu
nebo prostřednictvím zrychleného rozhodčí řízení Článek 21 rozhodčího
řízení Pravidla ISF (ISF pravidla, oddíl XIX, viz článek 66).
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