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1. PLATNOST 

Zákazník nás pověřil poskytováním služeb 
vzdáleného servisu. Tyto podmínky jsou 
nedílnou součástí smlouvy a regulují obsah 
a rozsah služeb poskytovaných v rámci e-
connect.24 pro provádění vzdálené údržby. 
Všeobecné obchodní podmínky nebo 
formuláře zákazníků nejsou v žádném případě 
uznány ani nejsou součástí smlouvy, a sice 
bez ohledu na to, zda jsme je znali či nikoli, 
zda jsme měli námitky vůči jejich platnosti, či 
nikoli, a bez ohledu na to, zda s těmito 
podmínkami souhlasíte či nikoli.  

 
2. UDĚLENÍ PRÁV 

Instalací systému, jež je předmětem smlouvy, 
nám zákazník umožňuje nahlížet do svých 
datových záznamů a provádět vzdálenou 
údržbu na vstřikovacím stroji. Účelově 
orientované nahlédnutí do osobních údajů se 
při tom nekoná. Pokud dojde k případu 
vyžadujícímu údržbu, zákazník – nebo při 
naprogramování podle přání zákazníka se také 
automaticky z příslušného vstřikovacího stroje 
– odešle servisní požadavek a otevře se 
datová linka. Tím nám zákazník nejprve 
poskytne oprávnění k přístupu do souborů 
řízení stroje, pouze s oprávněním ke čtení a po 
dobu zpracování požadavku. V ojedinělých 
případech nás musí zákazník vysloveně 
pověřit přístupem k zápisu do řízení stroje, 
pokud je tento technicky možný v závislosti od 
generace řízení. Pokud zákazník pověří 
přístupem k zápisu, v žádném případě však to 
pověření nezahrnuje osobní údaje.  

 
3. POVINNÁ SPOLUÚČAST ZÁKAZNÍKA 

Zákazník se zavazuje nám při výskytu případu 
údržby zajistit veškeré informace v souvislosti 
s tímto případem a při diagnostice poruchy 
v rámci vzdálené údržby nás aktivně 
doprovázet a podporovat. Zákazník zůstane 
během celého procesu údržby u vstřikovacího 
stroje a bude v neustálém spojení s naším 
servisním technikem.  

Jestliže nás zákazník výslovně pověří 
přístupem k zápisu do řízení stroje, přijme na 
místě veškerá opatření, která jsou nezbytná 
k tomu, aby opatřením vzdálené údržby 
nedošlo k poškození majetku nebo ohrožení 
fyzické bezpečnosti osob. Pokud však existuje 
nebezpečí poškození majetku nebo poranění 
osob, musí nás zákazník před pověřením 
přístupu k zápisu o tomto riziku informovat. 
Ostatně předpokládáme, že opatření údržby 
lze provést bez ohrožení. Pokud zákazník zjistí 

během provádění údržby nebezpečí poškození 
majetku či poranění osob, okamžitě nás musí 
varovat. Vzhledem k tomu, že za chování 
svých pracovníků je v plném rozsahu 
zodpovědný zákazník, je výhradně jeho 
odpovědností pověřit dodržováním této 
povinné spoluúčasti odpovídajícím způsobem 
kvalifikovaný personál, na což při provádění 
dálkové údržby bezpodmínečně spoléháme.  

  
4. AKTUÁLNOST DAT 

Pokud budou v průběhu vzdálené údržby 
provedeny změny (např. parametrizace, 
operační sekvence atd.) a uloženy v řízení 
stroje, může strojní dokumentace dodaná se 
vstřikovacím strojem ztratit svoji aktuálnost 
a správnost. Spolehlivé informace lze a mají 
být získávány pouze z dat aktuálně uložených 
v řízení stroje. 

 
5. ROZSAH SLUŽEB 

V rámci služby e-connect.24 poskytujeme pro 
příslušný produkt trvající dobu, která je 
stanovena v zakázce, počínaje aktivací 
systému, která proběhla nejpozději dva měsíce 
od data zakoupení resp. dodání příslušného 
stroje, následující služby. 
 
(1) Reakce na servisní požadavky do 2 hodin 

příslušnou servisní organizací. 
(2) Podpora vzdáleného servisu 

prostřednictvím on-line datového spojení s 
odborníky z příslušné servisní organizace. 

(3) Podpora vzdáleného servisu 
prostřednictvím on-line datového spojení s 
odborníky z našeho výrobního závodu po 
uvážení příslušné servisní organizace. 

(4) Bezplatná údržba námi dodaného 
hardwaru a softwaru potřebného pro 
realizaci vzdáleného servisu. 
 

Výše uvedené služby budeme poskytovat 24 
hodin denně a 7 dní v týdnu. Po uplynutí doby 
platnosti výrobku omezíme rozsah služeb na 
doby (2)  a (3). Tyto omezené služby budeme 
poskytovat v průběhu pracovní doby místní 
servisní organizace. 

 

6. ÚHRADA 

S příslušnou cenou výrobku jsou hrazeny 
služby uvedené v bodě 5 a po dobu trvání 
smlouvy jednoduché, nepřenosné oprávnění k 
účelovému používání dodaného hardwaru a 
softwaru pro vzdálenou údržbu (včetně jeho 
údržby).  
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7. IT-INFRASTRUKTURA 

Zákazník je zodpovědný za přípravu a údržbu 
IT infrastruktury nezbytné pro poskytnutí 
služeb z bodu 5, obzvláště přístup k internetu 
podle naší systémové specifikace. Tato 
odpovědnost se netýká hardwarových 
a softwarových komponentů, které 
poskytujeme my. 

 

8. POŽADAVKY NA HARDWARE 

Použití e-connect.24 je možné jen s užitím 
resp. s provozem námi dodaného hardware 
(„ServiceBox“) v datové síti zákazníka. Námi 
poskytnutý hardware přechází do vlastnictví 
zákazníka. 

 

9. POJIŠTĚNÍ A RUČENÍ 

V rámci našeho rozšířeného pojištění 
odpovědnosti podniku a za výrobek, které je 
uzavřeno na úroveň krytí ve výši € 5 Miliónů za 
událost a každý pojistný rok, ručíme za námi 
nebo naším subdodavatelem skutečně 
způsobené škody na zdraví a hmotné škody a 
z toho plynoucí majetkové ztráty. Bez omezení 
výše uvedené odpovědnosti neručíme za 
škody, které vznikly na samotném zařízení, 
jako např. ušlý zisk, (částečný) výpadek 
užívání nebo zastavení provozu a za nějaké 
jiné přímé nebo nepřímé škody nebo ztráty. 

 
10. VOLBA PRÁVA / PŘÍSLUŠNOST SOUDU 
Tyto všeobecné podmínky pro dálkovou 
údržbu jsou vysvětlovány podle práv státu, ve 
kterém je sídlo naší firmy zaregistrováno; je 
vyloučena Úmluva OSN o smlouvách o 
mezinárodním prodeji zboží (CISG).  

 
Veškeré právní spory vzniklé z nebo v 
souvislosti se smlouvou uzavřenou za těchto 
podmínek, musí být předloženy před obecný 
soud věcně příslušný pro sídlo naší firmy. 
Nezávisle na tom můžeme přednést žalobu 
před obecný soud věcně příslušný pro sídlo 
zákazníka. 
 

11. OCHRANA DAT A TAJEMSTVÍ 

Poskytování služeb v souvislosti s e-connect 
nezahrnuje uložení, předávání, přenos nebo 
výmaz osobních údajů u zákazníka.  
Smluvní strany se zavazují k absolutnímu 
zachování tajemství jim poskytnutých 
obchodních a provozních tajemství z 
obchodního vztahu, pokud a dokud tato nejsou 

nebo nebudou přístupny veřejnosti.  
 
 

12. OSTATNÍ 

Pro všechny naše závazky vyplývající z této 
smlouvy, je místem plnění sídlo naší 
společnosti. 
 
Sdělení pro nás jsou závazná pouze tehdy, 
jsou-li písemně zkoncipována v zemském 
jazyce nebo minimálně v anglickém jazyce. 
Doručení sdělení může být provedeno též 
telefaxem nebo elektronickou cestou. Jsou 
účinná od okamžiku kdy byla buď doručena 
příjemci nebo za normálních okolností měla být 
zvoleným způsobem doručena. Zprávy, které 
obdržíme v sobotu, neděli nebo v u nás 
platném zákonném svátku, dosáhnou účinnosti 
teprve v následujícím pracovním dni.  
 
Smlouva uzavřená za těchto Všeobecných 
podmínek zůstává platná i tehdy, jestliže se 
některé ustanovení ukáže neplatným nebo 
neúčinným. V takovém případě místo 
neplatného nebo neúčinného ustanovení 
nastoupí takové, které se právně účinným 
způsobem co nejvíce blíží hospodářskému 
účelu neúčinného ustanovení. Stejným 
způsobem budou odstraněny mezery ve 
smlouvě. 
 


