
GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE of Bizlink Technology (Slovakia) s.r.o.

1. Field of application

1.1 For all contractual declarations, supplies and services rendered to Bizlink Technology (Slovakia) s.r.o., 7.2 Should the kind and extent of testing, as well as instruments and testing methods, not have been agreed between

Trenčianska Teplá, having its registered office at Trenčianska Teplá 1356, the supplier and BizLink, BizLink shall, upon the supplier's request, agree to discuss the testing with the

914 01 Trenčianska Teplá, Identification No. 50 060 236, registered with the Commercial Register kept by supplier within the scope of his knowhow, experiences and possibilities in order to find out the required state of testing

the District Court Trenčín, Section Sro, File No. 32320/R (hereinafter BizLink), as well as for future business with techniques for each case being considered. In addition, BizLink shall inform the supplier upon request about the applicable

suppliers unless otherwise expressly agreed, only these General Terms and Coditions of Purchase are valid. safety regulations.

1.2 If the applicable law makes a distinction between entrepreneurs and merchants on the one hand and consumers on 7.3 With regard to vehicle parts especially marked in the technical documentation or by separate agreement, for instance

the other hand, these Terms and Conditions are not valid for customers. with "D", the supplier has to keep special records as to when, in what manner and by whom the goods supplied have

1.3 General Terms and Conditions of a supplier will not be applied unless BizLink has accepted their validity in writing. been tested with regard to the characteristics required to be recorded and which results were achieved by the quality

tests required, The test records have to be kept for ten years and have to be presented to BizLink if required. The

2. Conclusion of contract supplier has to obligate any sub-supplier to the same extent if legally possible.

2.1 Contracts of purchase, amendments and/or any supplements must be made in writing. All offers from suppliers have 7.4 As far as authorities responsible for vehicle safety, emissions standards and the like, demand inspection of the manu-

to correspond to BizLink's inquiry or must include an explicit indication of the deviation. They are free of charge for facturing process and disclosure of the test records of BizLink in order to recheck certain requirements, the supplier

BizLink. shall, upon request of BizLink, concede to such authorities the same rights as these have with BizLink and

2.2 BizLink is bound to an order for one week. Calls of deliveries are binding unless the supplier has objected at the provide them with any support that can reasonably be expected.

latest within one week after receipt of calls.

2.3 BizLink can demand changes with regard to object, amount and type of the goods before the goods are delivered if 8. Industrial property rights

this is not unreasonable for the supplier. If the changes have an impact on costs or dates the parties will enter into an 8.1 The supplier is liable for claims which in the case of stipulated use of the goods supplied result from the infringement

adequate arrangement. Calls of deliveries can be made by remote data transmission any time. of industrial property rights and patent right registrations of which at least one out of the family of industrial property

rights has been published either in the supplier's homeland, by the European Patent Office or in one of the countries

3. Prices and payment conditions Federal Republic of Germany, France, Great Britain, Austria or the United States of America.

3.1 The prices quoted in the order are binding and are to be understood plus VAT. All additional services of the supplier 8.2 The supplier exempts BizLink and his customers from all claims resulting from the use of such industrial property

are included, especially packaging and delivery free to the BizLink'splace of business or place of delivery agreed rights.

upon, unless otherwise agreed in writing. 8.3 This is not apllicable if the supplier has produced the goods supplied according to drawings, models or other descrip-

3.2 Invoices will be paid by BizLink after the date of delivery, delivery of goods and receipt of invoice, within 90 days net, tions and details placed at his disposal by BizLink and does not know or in connection with the goods developed by

within 40 days with a discount of 2% and within 21 days with a discount of 3%. him does not have to know that by doing so he infringed industrial property rights.

3.3 The supplier is only allowed to set off a claim or to hold back goods if his counterclaim is uncontested or has been 8.4 The contractual parties commit themselves to inform each other immediately of infringement risks that become

recognized by declaratory judgement. The supplier's right of retention is restricted to claims resulting from the respec- known and alleged cases of infringement and to fight such claims by common consent.

tive specific contract. Assignment or collection of a claim against BizLink by third parties is excluded, unless these 8.5 If requested by BizLink the supplier will inform about the use of published and unpublished own and licensed indus-

come from deliveries with an extended reservation of title. trial property rights and patent applications related to the delivery item in writing.

4. Deliveries, delivery times and passing of risk 9. Liability for defects

4.1 Deliveries and services are to be effected in own person or from own production at the place of business of BizLink. 9.1 BizLink is obligated to check the goods/services for obvious deviations with regard to quality and quantity within an

Without BizLink's agreement partial deliveries or partial services as well as the use of subcontractors are not appropriate period. The notification of defects is in time, if it reaches the supplier within 10 working days from the

permitted. dispatch of the goods/services. The aforementioned dities of BizLink regarding nonobvios deviations are excluded

4.2 Prior to each delivery the supplier will send an advice of dispatch in a single copy as an announcement of delivery to if the inspection of incoming goods has been replaced by a quality assurance agreement and BizLink has additionally

the other address. compared the goods/services with the delivery note and checked them for transport damages.

4.3 The time of delivery stated in the orders is calculated from the day of order and si binding. It is observed with the arrival 9.2 The supplier guarantees that according to his knowledge his product/services are free from any third party rigts

of the goods at BizLink or at the place of delivery stated by BizLink, or in the case of work delivery on the day and that their use in conformity with the contract by BizLink does not encroach upon any other party's property rights.

of approval. Should the circumstances endangering this date lie within the supplier's responsibility, the supplier will Excluded thereof are goods and documents provided by BizLink.

compensate BizLink for additional expenditures and/or damage caused by the delay by the means of payment of 9.3 The supplier provides BizLink with a 3-year guarantee for quality and functioning of his product/services. As far as

the contractual penalty to BizLink on a flatrate basis of 25% of the contract sum, unless BizLink proves higher goods and services of the supplier are to be used in automobiles, the supplier's guarantee shall be for 48 months from

xpenditures or damages. Further statutory claims remain unaffected. the day of the first registration of the vehicle, repsectively from the day the spare parts were installed. If defects are

4.4 BizLink can give the supplier a 14 days period of grace, if the supplier cannot provide delivery and services within found before the start of production (processing or installation) the supplier has a chance to remove the defect if this

the time of delivery. After the period has expired without succes BizLink is entitled to (i) claim contractual penalty is not unreasonable for BizLink. If the supplier cannot remove the defect or is not able to do so immediately BizLink

amounting to 0.2% of the total contract amount per day, but will not exceed 20% of the total contract amount or is entitled to terminate the contract without further notice and to return the goods at the supplier's risk. In urgent

(ii) to withdraw from the contract by written statement and to claim contractual penalty amounting to 20% of the cases and in coordination with the supplier BizLink has the right to remove the defect itself or have it removed by

total contract amount. In the case of services calculated according to costs, the conctractual penalty will be 20% of the a third party at the supplier's expense. The right to cliam for damages remains unaffected. Should goods from more than

service not yet rendered, unless BizLink proves higher damage. three deliveries within one year be defective, BizLink is entitled to withdraw from further contracts that have not yet

4.5 The rihgts to deliveries and services are exclusively due to BizLink. been performed and to claim damages for non-performance.The assertion of further claims remains unaffected.

4.6 The risk passes to BizLink independent of the mode of dispatch with delivery of the goods at its place of business or 9.4 The supplier supports BizLink free of charge in the defence against any claim from product and producer's liability

agreed place of delivery, unless transport is carried out by BizLink. and exempts BizLink from these as well as from all costs of defence against such claims.

9.5 Claims for damage by the supplier are excluded, except that BizLink is liable for damages resulting from injuries of

5 Reservation of title someone's life, body or health or for any other damage casued by grossly negligent or intentional failure of duties of BizLink

5.1 If BizLink provides goods to the supplier, BizLink retains title to these goods. The goods are to be used , it legal representatives or servants and which are typical of the contract and predictable of caused by malicious

exclusively for BizLink's order. Manufacturing or transformation by the supplier will be carried out for BizLink. behavior. However, BizLink is liable if damages occured are fully covered by an insurance BizLink has taken out.

In the case of manufacturing or utilisation BizLink will acquire a co-owner's share in the new goods in proportion 9.6 The supplier is liable for measures taken by BizLink to avert imminent damges (e.g. recall action) according to the

of the value of the provided goods and the manufactured goods at the time of manufacturing. The supplier stores the quota of causation.

co-ownership free of charge for BizLink.

5.2 In the case of the supplier's delay in payment or violation of obligations from the reservation of title BizLink is entitled 10. Bizlink Code of Conduct

to reclaim the goods provided and - after written announcement with an adequate period of time - to utilize them in The supplier is obligated to respect the Code of Conduct (CoC) latest version established by Responsible Business

Alliance

the best possible way by setting them of against the contractual counterperformance. Immediately after takeover of (RBA) The supplier has access to the CoC via website: http://www.responsiblebusiness.org/code-of-conduct/ or may

the goods the supplier can require in writing to have their estimated price determined by an officialy appointed and request a copy of CoC from Bizlink any time.Any seriousinfringement or recurrent infringement

sworn expert at his expense. In this case the set-off will correspond to the estimated price. The costs for takeover and of the Code of Conduct latest version by the supplier establishes the right of Bizlink to termination without

utilisation are borne by the supplier and will amount to 10% of the revenue of the utilized product plus VAT, unless cause and notice for individual as frame contracts with the supplier.

BizLink proves higher or the supplier lower damage costs.

5.3 As long as the reservation of title is in force and without BizLink 's prior written consent the goods provided must not 11. Contract duration and termination

be sold, pledged, assigned by way of security, let on hire, left or changed in any other way by the supplier which could 11.1 Permanent contracts are effective from the date of signature and are valid for one year unless otherwise agreed. Such

impair BizLink's security interest. If any third party seizes the goods, especially asserts a contractor's lien, the supplier contracts will continue for another year without a separate declaration, if none of the contracting parties notifies

has to inform this party of the reservation of title and to notify BizLink immediately. The costs for the lifting of the the other party in writing three months prior to the expiry of the contract. Also in these cases BizLink has the right to

seizure and for a possible replacement are borne by the supplier. terminate the contract with three month's notice without stating any reason.

11.2 The immediate termination of the contract for good cause stipulated herein or by applicable law remains unaffected.

6. Confidentiality The announcemet of insolvency proceedings on the supplier's assets or a delay in the supplier's payments of more

6.1 The supplier is obligated to treat all details he gets to know due to the business relationship that are of commercial than one month is, among others, considered as good cause to withdraw from the contract by BizLink.

and technical nature and are not common knowledge as business secrets. Documents, information, samples, pat-

terns, drawings, models, tools ant other means of production provided by BizLink to the supplier will remain BizLink's 12. Place of performance, jurisdiction and choice of law

property. If they are marked as "confidential" or if they are recognizable as business or company secrets for any 12.1 Only the law of the Slovak Republic is applicable. Application of the UN Convention on the International Sale of Goods

other reason, the supplier has to treat them as confidential beyond the end of the contract and is not permitted without (CISG) is excluded, even if the supplier's registered office is abroad.

BizLink's consent to record, utilise or pass them on to any third party, unless this is necessary to attain the purpose 12.2 Place of performance, also for liabilities in bills of exchange, is the registerd office of BizLink. Exclusive place of jurisdic-

of the contract. This also applies to work via modem and products which are manufactured according to these docu- tion is the registered office of BizLink. However, BizLink is entitled to assert a claim against the supplier at the

ments. The supplier has to transfer the corresponding obligations also to his employees, agents and subcontractors. supplier's registered office. Other agreements can be made for deliveries.

All documents have to be returned at the supplier's risk and cost at the end of the contract. A right of retention is

excluded. 13. Miscellaneous

6.2 Models, moulds, templates, samples, tools and other means of production, as well as cnofidential information BizLink 13.1 The transfer of the supplier's rights and duties resulting from the contract with BizLink requires BizLink's written

CAS provides the supplier with or pays completely may only be used for deliveries to the third parties with BizLink's approval in order to be valid.

prior written consent. 13.2 Should the supplier stop payments or should insolvency proceedings on his assets or extra-judical conciliation pro-

ceedings be instituted, BizLink is entitled to cancel the part of the contract that has not yet been fulfilled.

7. Quality and documentation 13.3 Should any contractual provision be or become nil and void for any reason whatsover this shall not affect the remain-

7.1 All goods supplied to BizLink have to comply with the acknowledged standards of engineering, the safety regulations ing provisions of the contract.

and the agreed technical data. Changes of the goods to be supplied require BizLink's prior written consent. The 13.4 These General Terms and Conditions are made in English and Slovak languages. In case of discrepancies between

supplier has to permanently control the quality of the goods delivered. The contracting parties will inform each other of the these two versions, the English version shall prevail.

possibilities of quality improvement.

Trenčianska Teplá, 01.06.2022, Bizlink Technology (Slovakia) s.r.o



VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY NÁKUPU Bizlink Technology (Slovakia) s.r.o.

1. Rozsah použitia

1.1 Všetky zmluvné vyhlásenia, dodávky a služby poskytnuté Bizlink Technology (Slovakia) s.r.o., 7.3 V súvislosti s automobilovými časťami špeciálne označenými v technickej dokumentácii alebo v osobitnej zmluve

so sídlom Trenčianska Teplá 1356, 914 01 Trenčianska Teplá, IČO 50 060 236, naprílad s "D", dodávateľ musí uchovať špeciálne záznamy o tom kedy, akým spôsobom a kým boli dodané tovary

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, Vložka šíslo 32320/R (ďalej len "BizLink"), testované s ohľadom na vlastnosti, ktoré musia byť zaznamenané a aké výsledky boli dosiahnuté požadovanými

ako aj následne uzavreté obchody s dodávateľmi, sa budú spravovať týmito Všeobecnými Obchodnými kvalitatívnymi testami. Testovacie záznamy musia byť uschované po dobu desiatich rokov a musia byť predložené

podmienkami, pokiaľ nebude výslovne dohodnuté inak. BizLink, ak o ne požiada. Dodávateľ musí zaviazať akéhokoľvek subdodávateľa v rovnakom rozsahu, ak je to právne

možné.

1.2 Ak príslušné právo rozlišuje medzi podnikateľom a obchodníkom na jednej strane a spotrebiteľmi na strane druhej 7.4 V rozsahu, v akom orgány zodpovedné za bezpečnosť vozidiel, emisných štandardov a podobné požadujú inšpekciu

tieto Obchodné podmienky sa nevzťahujú na spotrebiteľov. výrobného procesu a predloženie testovacích záznamov od BizLink za účelom opätovnej kontroly určitých požiadaviek,

1.3 Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa budú použiteľné len pokiaľ BizLink písomne súhlasil s ich platnosťou. dodávateľ na základe požiadavky BizLink, prizná takýmto orgánom rovnaké práva ako má BizLink a poskytne im

primeranú súčinnosť.

2. Uzavretie zmluvy

2.1 Kúpna zmluva, zmeny a/alebo akékoľvek dodatky musia byť vyhotovené písomne. Všetky ponuky od dodávateľov 8. Priemyselné vlastnícke práva

musia zopdovedať dopytu od BizLink, alebo musia obsahovať jednoznačné označenie odchýlok od dopytu. Všetky 8.1 Dodávateľ je zodpovedný za právne vady, ktoré v prípade stanoveného použita dodaných tovarov vyplývajú z poru-

ponuky sú bez nároku na náhradu nákladov pre BizLink. šenia priemyselných práv a patentových registrácií, z ktorých najemenej jedno priemyselné právo bolo zverjenené buď

2.2 BizLink je viazaná objednávkou počas jedného týždňa. Odvolávky dodávok sú záväzné, pokiaľ dodávateľ nevzniesol v domovskej krajine dodávateľa, alebo Európskym patentovým úradom, alebo v Spolkovej republike Nemecka,

námietky najneskôr do jedného týždňa od prijatia požiadavky. vo Francúzsku, Veľkej Británii, Rakúsku alebo v Spojených štátoch amerických.

2.3 BizLink môže požadovať zmeny čo do predmetu, množstva a druhu tovaru pred dodaním tovaru, ak to nie je nepri- 8.2 Dodávateľ vyjme BizLink a jeho zákazníkov zo všetkých právnych nárokov vyplývajúcich z použitia takýchto priemysel-

merané pre dodávateľa. Ak budú mať tieto zmeny vplyv na náklady alebo termíny, strany uzavrú primeranú dohodu. ných práv.

Odvolávky dodávok môžu byť kedykoľvek vykonané diaľkovým dátovým prenosom. 8.3 Predchádzajúce sa neuplatní, ak dodávateľ vyrobil dodaný tovar podľa nákresov, modelov alebo iných opisov a detai-

lov daných mu k dispozícii od BizLink a nevie alebo v spojení s tovarmi ním vyvinutými nemohol vedieť, že takýmto

3. Ceny a platobné podmienky konaním porušil priemyselné práva.

3.1 Ceny uvedené v objednávke sú zaväzné a sú bez DPH. Všetky dodatočné služby dodávateľa sú v cene zahrnuté a to 8.4 Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa bez odkladu infromovať o riziku porušenia takýchto práv, o ktorom sa dozve-

najmä balenie a bezplatná dodávka do miesta podnikania BizLink, alebo na dohodnuté miesto dodania, pokiaľ nie je deli a o údajných prípadoch takéhoto porušenia a brániť sa takýmto nárokom vo vzájomnom súlade.

písomne dohodnuté inak. 8.5 Na základe požiadavky BizLink dodávateľ písomne poskytne ionformáciu o použití publikovaného alebo nepublikova-

3.2 BizLink zaplatí faktúry po dátume dodania, dodávke tovaru a prijatí faktúry, do 90 dní plnú sumu, do 40 dní so zľavou ného, vlastného a licencovaného priemyselného práva vzťahujúceho sa na dodávaný predmet.

2% a do 21 dní so zľavou 3%.

3.3 Dodávateľ má právo započítať si pohľadávku, alebo zadržať tovar, ak jeho protipohľadávka nebola spochybnená 9. Zodpovednosť za vady

alebo bola uznaná právoplatným rozsudkom. Dodávateľovo zádržné právo je obmedzené na pohľadávky plynúce 9.1 BizLink má povinnosť skontrolovať tovary/služby na zjavné vady kvality a množstva v primeranom čase. Oznámenie

z tej istej zmluvy. Postúpenie alebo vymáhanie nároku proti BizLink tretími stranami je nemožné, pokiaľ nevyplýva z vád je vykonané včas, ak dôjde dodávateľovi do 10 pracovných dní od odoslania tovarov/služieb. Vyššie uvedené

dodávok s rozšírenou výhradou vlastníctva. povinnosti BizLink sa nevzťahujú na skryté vady ak bola kontrola prichádzajúcich tovarov nahradená dohodou o uistení

o kvalite a BizLink následne porovnal tovary/služby s oznámením o dodaní a skontroloval, či nedošlo k poškodeniu

4. Dodávky, dodací čas a prechod nebezpečenstva škody pri prevoze.

4.1 Dodávky a služby musia byť vykonané osobne alebo z vlastnej výroby v meste podnikania BizLink. Čiastočné dodávky 9.2 Dodávateľ zaručuje, že podľa jeho vedomia sa na jeho produkty/služby neviažu akékoľvek práva tretích strán, a že ich

alebo čiastočné poskytnutie služieb ako aj použite subdodávateľov bez súhlasu BizLink nie je dovolené. použitie v súlade so zmluvou s BizLink nezasahuje do vlastníckych práv iných strán. Toto sa nevzťahuje na tovary alebo

4.2 Pred každou dodávkou, dodávateľ zašle upovedomie o odoslaní v jednej kópii ako oznámenie o dodávke na adresu dokumenty poskytnuté BizLink.

uvedenú v objednávke. 9.3 Dodávateľ poskytuje BizLink trojročnú záruku na kvalitu a funkčnosť jeho produktov/služieb. Pokiaľ majú byť tovary

4.3 Termín dodávky uvedený na objednávke sa počíta odo dňa vystavenia objednávky a je záväzný. Je dodržaný, ak dôjde a služby od dodávateľa použité v automobiloch, dodávateľova záruka je poskytnutá na 48 mesiacov odo dňa prvej

tovar do BizLink alebo na miesto dodania určené BizLink, alebo v prípade vykonania prác dňom ich schválenia. registrácie vozidla, prípadne odo dňa montáže náhradných dielcov. V prípade zistenia vád pred začatím produkcie

V prípade okolností ohrozujúcich termín dodávky na strane dodávateľa, dodávateľ uhradí BizLink všetky následné (spracovanie alebo montáž), dodávateľ ná možnosť odstrániť vady, ak to nie je neprimerané pre BizLink. Ak dodávateľ

výdavky a/alebo škodu spôsobenú omeškaním, úhradou zmluvnej pokuty vo výške 25% zo zmnlunvej ceny, pokiaľ nemôže vady odstrániť alebo ich nemôže odstrániť okamžite, BizLink má právo ukončiť zmluvu bez ďaľšieho ozná-

BizLink nepreukáže vyššie náklady alebo škodu. Ďaľšie zákonné nároky tým ostávajú nedotknuté. menia a vrátiť tovary na riziko dodávateľa. V neodkladných prípadoch a v koordinácii s dodávateľom má BizLink právo

4.4 BizLink môže poskytnúť dodávateľovi dodatočnú 14 dňovú lehotu, ak dodávateľ nemôže uskutočniť dodávku a službu odstrániť vady sám, alebo nechať ich odstrániť treťou stranou na náklady dodávateľa. Právo na náhradu škody nie je

v termíne dodávky. Po márnom uplynutí tejto lehoty je BizLink oprávnená (i) požadovať zmluvnú pokutu vo výške dotknuté. V prípade, ak sú tovary z viac ako troch dodávok v jednom roku vadné, BizLink má právo odstúpiť od ďaľších

0,2% z celkovej zmluvnej ceny denne, maximále však 20% z celkovej zmluvnej ceny, alebo (ii) odstúpiť od zmluvy zmlúv, z ktorých ešte nedošlo k plneniu a žiadať náhradu škody z dôvodu neplnenia. Uplatňovanie ďaľšch nárokov nie

písomným vyhlásením a žiadať zmluvnú pokutu vo výške 20% z clekovej ceny. V prípade služieb počítaných je dotknuté.

podľa nákladov je zmluvná pokuta vo výške 20% z ceny ešte neposkytnutej služby, pokiaľ BizLink nepreukáže vyššiu 9.4 Dodávateľ podporí BizLink, bez nároku na úhradu nákladov, v obhajobe proti akýmkoľvek nárokom zodpovednosti

škodu. za výrobok a zodpovednosti výrobcu a zbavuje BizLink z nich ako aj zo všetkých nákladov obhajoby proti takýmto

4.5 Práva na dodávky a služby patria výlučne BizLink. nárokom.

4.6 Nebepečenstvo škody prechádza na BizLink, bez ohľadu na spôsob odoslania dodávky, dodaním tovaru do miesta 9.5 Náhrada škody dodávateľovi je vylúčená okrem prípadov, keď je BizLink zodpovedná za škody vyplývajúce z ujmy na

podnikania alebo na dohodnuté miesto dodávky, pokiaľ nie je preprava vykonávaná BizLink. živote, tele alebo zdraví alebo z akejkoľvek inej škody spôsobenej hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselným zavinením

pri plnení povinnosti BizLink, jej štatutárnymi zástupcami alebo zamestnancami, a ktoré sú typické pre zmluvu a

5. Výhrady vlastníctva predvídateľné alebo boli spôsobené úmyselným konaním. BizLink je však zodpovedná, ak vzniknutá škoda je plne

5.1 Ak BizLink poskytuje materiál dodávateľovi, BizLink ostáva vlastníkom tohto materiálu. Tento materiál musí byť krytá poistením BizLink.

použitý výrhradne na objednávky od BizLink. Spracovanie alebo pretvoreniedodávateľom bude vykonávané pre BizLink 9.6 Dodávateľ je zodpovedný za opatrenia vykonané BizLink na odvrátenie hroziacich škôd (napr. stiahnutie z obehu)

V prípade spracovania alebo využitia materiálu BizLink nadobudne spoluvlastnícky podiel v nových tovaroch vo podľa miery zavinenia.

výške zodpovedajúcej pomeru hodnoty poskytnutého materiálu a hodnoty vyrobeného tovaru v čase jeho výroby. Dodáva-

teľ bude uschovávať takýto tovar v spoluvlastníctve bez nároku na odplatu od BizLink. 10. Zásady správania(Code of Conduct - CoC)

5.2 V prípade omeškania dodávateľa s platbou alebo porušenia záväzkov vyplývajúcich z výhrady vlastníctva je BizLink Dodávateľ sa zaväzuje rešpektovať Zásady Správania (Code of Conduct - CoC)

oprávnený domáhať sa písomným oznámením s primeranou lehotou poskytnutého materiálu a využiť ho najlep- najnovšiu verziu zriadenýResponsible Business Alliance ( RBA ) .Dodávateľ má prístup k CoC nawebovej adrese *:

ším možným spôsobom - započítaním proti zmluvnému protiplneniu. Ihneď po prevzatí materiálu môže dodávateľ http://www.responsiblebusiness.org/code-of-conduct/

písomne požiadať o ich ohodnotenie oficiálnym znalcom na svoje náklady. V takomto prípade bude započítanie zod- alebo si môže kedykoľvek vyžiadať kópiu CoC od Bizlink Technology (Slovakia) s.r.o.

povedať výške takto určenej ceny. Náklady na prevzatie a využitie znáša dodávateľ a budú predstavovať 10% z príjmu V prípade vážneho porušenia Zásad správania sa (CoC najnovšiu verziu ) dodávateľom, má Bizlink právo ukončiť bez

zo spracovaného produktu plus DPH, pokiaľ BizLink nepreukáže vyššiu alebo dodávateľ nižšiu škodu. uvedenia dôvodu a výpovednej lehoty jednotlivé rámcové zmluvy a kooperácie s dodávateľom.

5.3 Pokiaľ trvá výhrada vlastníctva bez predchádzajúceho písomného súhlasu nemôže byť poskytnutý materiál pre- 11. Trvanie zmluvy a skončenie

daný, založený, poskytnutý ako zábezpeka, prenajatý, prenechaný alebo zmenený akýmkoľvek iným spôsobom na 11.1 Stále zmluvy sú účinné dňom podpisu a sú v platnosti po dobu jedného roka, ak nie je dohodnuté inak. Takéto zmluvy

strane dodávateľa, ktorý by mohol oslabiť zabezpečenie pre BizLink. Ak akákoľvek tretia strana zabaví materiál, najmä budú v platnosti po dobu ďaľšieho roka bez osobitného vyhlásenia, ak žiadna zo zmluvných strán písomne neoznámi

domáha sa výkonu záložného práva, dodávateľ musí oznámiť takejto strane existenciu výhrady vlastníctva a bez ukončenie druhej strane tri mesiace pred vypršaním zmluvy. V takýchto prípadoch má BizLink taktiež právo ukončiť

odkladu upovedomiť BizLink. Náklady za zrušenie zabavenia a na možnú výmenu znáša dodávateľ. zmluvu s trojmesačnou výpovednou lehotou bez uvedenia dôvodu.

11.2 Okamžité skončenie zmluvy z riadneho dôvodu stanoveného touto zmluvou podľa príslušného práva nie je

6. Utajenie dotknuté. Vyhlásenie konkurzu na majetok dodávateľa alebo omeškanie platieb od dodávateľa o viac ako jeden

6.1 Dodávateľ sa zaväzuje nakladať so všetkými údajmi, s ktorými sa oboznámi v priebehu obchodného styku, ktoré sú mesiac je, okrem iného, považované za riadny dôvod na odstúpenie BizLink od zmluvy.

obchodnej a technickej povahy a ktoré nie sú všeobecne známe, ako s obchodným tajomstvom. Dokumenty, infor-

mácie, vzorky, nákresy, modely, nástroje a ostatné výrobné prostriedky poskytnuté BizLink dodávateľovi ostávajú 12. Miesto plnenia, právomoc a voľba práva

vlastníctvom BizLink. Ak sú označené ako "tajné" alebo sú rozoznateľnéako obchodné alebo firemné tajomstvá z aké- 12.1 Aplikovateľné je výlučne právo Slovenskej republiky. Použitie Dohovoru OSN o medzinárodnom predaji tovarov (CISG)

hokoľvek iného dôvodu, dodávateľ s nimi musí nakladať ako s tajnými i po zániku zmluvy a bez súhlasu BizLink nie je je vylúčené a to i v prípade, ak je sídlo dodávateľa v zahraničí.

oprávnený zaznamenávať, využívať alebo postúpiť ich akejkoľvek tretej strane, pokiaľ to nie je potrebné na dosiah- 12.2 Miestom plnenia, taktiež pre záväzky vyplývajúce zo zmenky je sídlo BizLink. Výlučne príslušným je súd podľa sídla

nutie účelu zmluvy. Toto sa vzťahuje i na prácu cez modem a produkty, ktoré sú vyrobené podľa týchto dokumentov. BizLink. BizLink je však oprávnená uplatňovať nároky voči dodávateľovi na súde podľa sídla dodávateľa.

Dodávateľ musí preniesť príslušné záväzky na svojich zamestnancov, agentov a poddodávateľov. Po skončení zmluvy Je možné dohodnúť sa inak pre jednotlivé dodávky.

musia byť všetky dokumenty vrátené na náklady a nebezpečenstvo dodávateľa. Zádržné právo je vylúčené.

6.2 Modely, formy, vzorky, nástroje a iné výrobné prostriedky ako aj tajné informácie, kotré BizLink poskytuje dodáva- 13. Rôzne

teľovi za ktoré plne zaplatí, môžu byť použité na dodávky tretím stranám len s predhcádzajúcim písomným súhlasom 13.1 Prechod práv a povinností dodávateľa vyplývajúcich zo zmluvy s BizLink vyžaduje pre svoju platnosť písomný súhlas

BizLink. BizLink.

13.2. V prípade, ak dodávateľ zastaví platby alebo bude vyhlásený konkurz na jeho majetok alebo bude začaté mimosúdne

7. Kvalita a dokumentácia vyrovnávacie konanie, BizLink má právo zrušiť časť zmluvy, ktorá ešte nebola splnená.

7.1 Všetky tovary dodané BizLink musia zodpovedať ustanoveným strojárenským štandardom, bezpečnostným predpi- 13.3 V prípade, ak sa akékoľvek zmluvné ustanovenie stane neplatné z akéhokoľvek dôvodu, nemá to vplyv na ostatné

som a dohodnutým technickým údajom. Zmeny dodávaných tovarov vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas BizLink. ustanovenia zmluvy.

Dodávateľ je povinný neustále kontrolovať kvalitu dodávaných tovarov. Zmluvné strany sa budú vzájomne informo- 13.4 Tieto všeobencné obchodné podmienky sú vyhotovené v anglickom a slovenskom jazyku. V prípade nezrovnalostí

vať o možnostiach zvýšenia kvality. medzi týmito verziami má prednosť anglická verzia.

7.2 V prípade, ak druh a rozsah skúšania ako aj nástroje a testovacie metódy, neboli dohodnuté medzi dodávateľom

a BizLink, na základe žiadosti dodávateľa bude BizLink rokovať o skúšaní s dodávateľom v rozshau jeho know-how,

skúseností a možností s cieľom nájsť požadovanú úroveň skúšobných techník v každom danom prípade. BizLink bude

taktiež informovať dodávateľa na základe jeho požiadavky o príslušných bezpečnostných predpisoch.

Trenčianska Teplá, 01.06.2022, Bizlink Technology (Slovakia) s.r.o.


