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TERMS AND CONDITIONS OF SALE

1. POUŽITELNOST. Ačkoli jsou tyto podmínky označeny jako „Prodejní 
podmínky“ (tyto „Podmínky“), spolu s připojenou cenovou kalkulací, potvrzením 
nákupní objednávky, fakturou nebo jinými dokumenty vystavenými společností 
CoorsTek Advanced Materials Turnov s.r.o., se sídlem Za Viaduktem 2150, 
Turnov, Česká republika, PSČ 511 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 15565, CoorsTek, Inc. nebo její 
mateřskou či přidruženou společností („Společnost CoorsTek“), představují 
nabídku (tato „Nabídka“) Společnosti CoorsTek na prodej zboží („Zboží“) a/
nebo služeb („Služby“) uvedených v této Nabídce kupujícímu, jemuž je tato 
Nabídka určena („Kupující“). Tato Nabídka sestává z těchto Podmínek a 
připojené cenové kalkulace, potvrzení prodejní objednávky, faktury nebo jiných 
dokumentů vystavených Společností CoorsTek a obsahuje veškeré a jediné 
podmínky, za nichž Společnost CoorsTek prodá Zboží a Služby Kupujícímu. 
Společnost CoorsTek může tuto Nabídku odvolat nebo zrušit kdykoli před tím, 
než ji Kupující přijme. Není-li písemně uvedeno jinak, tato Nabídka pozbývá 
účinnosti 30 dnů po svém vystavení Společností CoorsTek.

2. PŘIJETÍ A POTVRZENÍ NABÍDKY. Kupující potvrdí přijetí této Nabídky 
buď tím, že včas (a) zašle Společnosti CoorsTek nákupní objednávku nebo 
jiný požadavek na dodání Zboží nebo Služeb, nebo (b) ještě před tím jiným 
způsobem písemně či ústně naznačí, že tuto Nabídku přijal a že Společnost 
CoorsTek získala právo dodat Zboží nebo Služby. Tímto přijetím vzniká z této 
Nabídky (včetně těchto Podmínek) platná a závazná smlouva o dodávce, 
která představuje úplnou dohodu mezi Kupujícím a Společností CoorsTek o 
prodeji Zboží a Služeb („Objednávka“). Tato Nabídka je výslovně podmíněna 
tím, že Kupující bezpodmínečně přijme tyto Podmínky, ceny, specifikace a 
další podmínky uvedené v Nabídce. Společnost CoorsTek podle § 1740 odst. 
3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, („Občanský zákoník“) výslovně 
odmítá veškeré dodatečné nebo odchylné podmínky, které Kupující předloží 
Společnosti CoorsTek v zadávací dokumentaci nebo výzvě k podání návrhu/
nabídky, v nákupních objednávkách, přepravních pokynech nebo jiných 
dokumentech o přijetí a veškeré podmínky stanovené v rámci jakékoli předchozí 
nebo jiné smlouvy, jíž je Kupující smluvní stranou. Kupující bere na vědomí, že 
takové dodatečné nebo odchylné podmínky budou považovány za podstatnou 
změnu Nabídky a nestanou se součástí Objednávky. Plnění této Objednávky 
nelze považovat za přijetí jakýchkoli jiných podmínek a nepředstavuje změnu, 
doplnění nebo uzavření dodatku k této Objednávce, bez ohledu na to, kdy a jak 
byly takové podmínky Společnosti CoorsTek předloženy.

3. CENY. Společnost CoorsTek si vyhrazuje právo v průběhu plnění této 
Objednávky upravit ceny Zboží a Služeb, jestliže její náklady na poskytnutí 
Služeb nebo zhotovení, výrobu, balení, uskladnění nebo přepravu Zboží 
vzrostou v důsledku toho, že (a) Společnost CoorsTek vyhoví novým 
nebo změněným pravidlům, směrnicím nebo Specifikacím Kupujícího, (b) 
Společnost CoorsTek vyhoví novému nebo novelizovanému zákonu, nařízení 
nebo vyhlášce, včetně jakékoli změny nebo zavedení daně a/nebo zvýšených 
nákladů souvisejících s řízením emisí nebo koncentrací skleníkových plynů 
(např. na získání povolenek nebo kreditů a přestavbu nebo rozšíření závodu) 
nebo spotřeby či úspor vody, nebo (c) se Společnosti CoorsTek významně 
změní náklady na suroviny, mzdy nebo výrobu Zboží nebo poskytování 
Služeb, což určí Společnost CoorsTek výlučně podle svého uvážení. Tyto 
cenové úpravy nabývají účinnosti 30 dnů poté, kdy je Společnost CoorsTek 
písemně oznámí Kupujícímu. Pokud Kupující nebude s úpravou cen 
souhlasit, může tuto Objednávku vypovědět ve lhůtě 30 dnů od oznámení. 

4. PLATBY. Kupující bude Společnosti CoorsTek platit ceny uvedené v této 
Objednávce nejpozději do 30 dnů od data vystavení faktury. Veškeré platby 
budou prováděny způsobem a na místo uvedené ve faktuře. Prodloužení lhůt 
splatnosti je možné se souhlasem manažera správy pohledávek Společnosti 
CoorsTek a je zpoplatněno zvláštními poplatky. Veškeré Objednávky podléhají 

1. APPLICABILITY. Although labeled “Terms and Conditions of Sale” 
(these “Terms”), these Terms and the accompanying quotation, sales order 
confirmation, invoice or other documents provided by CoorsTek Advanced 
Materials Turnov s.r.o.,, with its registered seat at Za Viaduktem 2150, Turnov, 
Czech Republic, Postal Code 51101, registered in the Commercial Register 
maintained by the Regional Court in Hradec Králové, file no. C 15565, 
CoorsTek, Inc. or any of its parent or affiliates (“CoorsTek”) constitute an offer 
(this “Offer”) by CoorsTek to sell to the buyer to which this Offer is directed 
(“Buyer”) the goods (“Goods”) and/or services (“Services”) identified in this 
Offer. This Offer consists of these Terms and the accompanying quotation, 
sales order confirmation, invoice or other documents provided by CoorsTek 
and contains all and the only terms and conditions upon which CoorsTek 
will sell Goods and Services to Buyer. CoorsTek may withdraw or revoke this 
Offer at any time prior to Buyer’s acceptance.  Unless otherwise indicated 
in writing, this Offer expires 30 days from the date of issuance by CoorsTek. 

2. ACCEPTANCE AND ACKNOWLEDGE OF OFFER. Buyer’s acceptance of this 
Offer will be confirmed by the earlier of Buyer timely (a) placing a purchase 
order or other request for CoorsTek to supply the Goods or Services, or (b) 
providing any other written or oral indication that this Offer has been accepted 
and that the right to supply the Goods or Services has been awarded to 
CoorsTek. Upon such acceptance, this Offer (including these Terms) will form 
a valid and binding supply contract and will constitute the entire agreement 
between Buyer and CoorsTek for the sale of Goods and Services (the “Order”).  
This Offer is expressly conditioned on Buyer’s unconditional acceptance of 
these Terms and the prices, specifications, and other terms stated in the Offer.  
In accordance with Section 1740, par. 3 of Act no 89/2012 Coll. Civil Code (“Civil 
Code”) CoorsTek expressly rejects all additional or different terms or conditions 
submitted to CoorsTek in Buyer’s tender or request for proposal/quotation 
documents, purchase orders, shipping instructions or other acceptance 
documents and as set forth under any prime or other contract to which Buyer 
is a party. Buyer acknowledges that such additional or different terms and 
conditions will be deemed material alterations to the Offer and will not form 
part of the Order. Fulfillment of this Order does not constitute acceptance of 
any of other terms and conditions and does not serve to modify, add to, or 
amend this Order, regardless of when or how such terms and conditions were 
submitted to CoorsTek.

3. PRICES. CoorsTek reserves the right during execution of this Order to 
adjust the prices for Goods and Services if CoorsTek’s costs of performing 
the Services or producing, manufacturing, packaging, storing, or transporting 
the Goods increase as a result of (a) CoorsTek’s compliance with any new or 
amended rules, policies or Specifications of Buyer, (b) CoorsTek’s compliance 
with any new or amended law, regulation, or ordinance, including without 
limitation any change in, or introduction of, a tax and/or increased costs (such 
as the cost of acquiring permits or credits and plant modifications or additions) 
related to the management of greenhouse gas emissions or concentrations or 
the management of water usage or conservation, or (c) a significant change 
in CoorsTek’s costs for raw materials, wages, production of the Goods, or 
performance of the Services, as determined by CoorsTek in its sole discretion.  
Such price adjustments will become effective 30 days after the date CoorsTek 
provides Buyer with written notice of such price adjustment. In the event that 
the Buyer does not agree with the price adjustment, it may terminate this 
Order within 30 days of the notice.

4. PAYMENT. Buyer will pay to CoorsTek the prices set forth in this Order no 
later than 30 days from the date of invoice. All payments will be made in the 
manner and to the place identified in the invoice. Extended payment terms 
are available, pending CoorsTek’s credit manager approval and are subject 
to additional charges. All Orders are subject to management approval and 
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schválení vedením a pravidelnému přezkumu úvěrových a platebních 
podmínek, přičemž Společnost CoorsTek může tyto podmínky oznámením 
s přiměřenou lhůtou a s uvedením důvodu změnit. Za platby došlé po lhůtě 
splatnosti bude účtována smluvní pokuta ve výši 1,5 % měsíčně (18 % ročně) z 
nezaplacené částky až do zaplacení. Společnost CoorsTek si vyhrazuje právo v 
případě, že Kupující nezaplatí jakoukoli fakturu ve lhůtě splatnosti, kromě jiných 
práv, omezit nebo zrušit úvěr Kupujícího, pozastavit další dodávky či plnění 
nebo vypovědět tuto Objednávku. Bude-li Kupující v prodlení s placením déle 
než 30 dnů, nebudou mu poskytnuty žádné rabaty ani slevy. Kupující uhradí 
Společnosti CoorsTek veškeré přiměřené náklady na právní zastoupení, 
vymáhání a další výdaje vzniklé vymáháním faktur po splatnosti. Společnost 
CoorsTek může proti veškerým splatným i nesplatným peněžitým pohledávkám 
Kupujícího uplatnit srážky nebo započtení na jakékoli své protipohledávky 
vzniklé z této Objednávky nebo jakékoli jiné transakce s Kupujícím.

5. SPECIFIKACE. Společnost CoorsTek vyrobí Zboží přesně podle výkresů 
a/nebo specifikací, které jí Kupující předal nebo na kterých se Společnost 
CoorsTek a Kupující jinak písemně dohodli („Specifikace“). Má-li být jakékoli 
Zboží vyrobeno podle Specifikací předaných Kupujícím, může Kupující 
tyto Specifikace kdykoli změnit, jestliže to v dostatečném předstihu oznámí 
Společnosti CoorsTek. Budou-li mít tyto změny pro Společnost CoorsTek za 
následek zpoždění, dodatečné náklady, nevykompenzované kapitálové výdaje, 
nepotřebné suroviny, rozpracované výrobky nebo hotové zboží nebo jestliže 
tyto změny způsobí, že se jakékoli Zboží nebo materiály stanou zastaralými, 
Společnost CoorsTek podle svého uvážení přiměřeným způsobem upraví ceny 
a/nebo dodací lhůty.

6. DODÁNÍ. Není-li v této Objednávce uvedeno jinak, dodání bude provedeno 
FCA (vyplaceně dopravci) výrobní závod Společnosti CoorsTek („Místo 
dodání“) s použitím běžných balení a obalů Společnosti CoorsTek určených pro 
Zboží. Jakékoli udané termíny dodání Zboží jsou pouze orientační a čas dodání 
nemůže být prohlášen za podstatnou podmínku smlouvy. Společnost CoorsTek 
neodpovídá za žádné prodlení s dodáním Zboží způsobené událostí uvedenou 
v odstavci 15, tím, že jí Kupující nepředá dostatečné pokyny pro dodání nebo 
jiné pokyny týkající se dodávky Zboží, nebo jakoukoli jinou příčinou, kterou 
nemůže Společnost CoorsTek ovlivnit. Prodlení neopravňuje Kupujícího k 
vypovězení nebo zrušení Objednávky, pokud nepřekročí 180 dnů.

7. VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY. Nebezpečí škody přechází na 
Kupujícího dodáním na Místo dodání. Vlastnické právo přechází na Kupujícího 
teprve úplným zaplacením kupní ceny Zboží.

8. PŘEVZETÍ. Není-li v Objednávce uvedeno jinak, Kupující musí převzít 
dodávku Zboží do 5 dnů poté, kdy jej Společnost CoorsTek vyrozumí, že Zboží 
bylo dodáno do Místa dodání. Pokud Kupující z jakéhokoli důvodu nepřevezme 
dodávku jakéhokoli Zboží během této 5denní lhůty, považuje se Zboží za 
dodané a převzaté Kupujícím a Společnost CoorsTek může podle svého 
uvážení Zboží uskladnit do doby, než si je Kupující převezme, přičemž Kupující 
hradí veškeré s tím spojené náklady a výdaje (včetně skladného a pojistného). 

9. KONTROLA A REKLAMACE. Kupující musí nejpozději do 30 dnů od 
data dodání zkontrolovat, zda Zboží nevykazuje zjevnou vadu, poškození či 
množstevní vadu. Jakoukoli vadu, poškození nebo množstevní vadu musí 
Kupující v této 30denní lhůtě písemně reklamovat u Společnosti CoorsTek. 
Pokud Kupující v této 30denní lhůtě nezašle reklamaci, platí, že Zboží převzal 
a nemá právo uplatňovat proti němu nebo jakékoli jeho části námitky nebo je 
odmítnout. Jediná a výlučná práva Kupujícího z vadného plnění, tj. ohledně 
případné vady, poškození nebo množstevní vady Zboží, jsou stanovena v 
odstavcích 16, 17 a 18.

periodic review of credit and payment terms, which may be modified by 
CoorsTek on reasonable notice for cause. Payments not received when due 
will incur service charges at a rate of 1.5% per month (18% per annum) of the 
unpaid amount until paid. CoorsTek reserves the right, among other remedies, 
to limit or cancel the credit of Buyer, suspend further deliveries or performance, 
or terminate this Order if Buyer fails to pay any invoices when due. No rebates 
or discounts will apply if Buyer’s account is more than 30 days past due. Buyer 
will pay all reasonable attorneys’ fees, collection costs, and other expenses 
incurred by CoorsTek for collection of past due invoices. All claims for money 
due or to become due from Buyer will be subject to deduction or set off by 
CoorsTek by reason of any counterclaim arising out of this Order or any other 
transaction with Buyer.

5. SPECIFICATIONS. CoorsTek will manufacture the Goods strictly in 
accordance with the drawings and/or specifications provided by Buyer or 
otherwise agreed upon by Buyer and CoorsTek in writing (the “Specifications”).  
If any of the Goods are to be manufactured in accordance with Specifications 
provided by Buyer, Buyer may make changes to the Specifications at any 
time upon reasonable advance notice to CoorsTek. If such changes result in 
delay or additional expense to CoorsTek, un-recouped capital expenditures, 
or unusable raw materials, WIP or finished goods, or if such changes result in 
the obsolescence of any Goods or materials, CoorsTek will make an equitable 
adjustment to the prices and/or delivery schedule, as determined in CoorsTek’s 
sole discretion.

6. DELIVERY. Unless otherwise stated on the Order, delivery will be made 
Free Carrier (“F.C.A.”) CoorsTek’s manufacturing site (the “Delivery Point”) 
using CoorsTek’s standard packaging and containers for the Goods. Any 
dates specified for delivery of the Goods are an estimate only and time for 
delivery will not be made of the essence by notice to CoorsTek. CoorsTek will 
not be liable for any delay in delivery of the Goods that is caused by an event 
described in Section 15, Buyer’s failure to provide CoorsTek with adequate 
delivery or other instructions that are relevant to the supply of the Goods, or 
any other cause outside the control of CoorsTek. A delay will not entitle Buyer 
to terminate or rescind the Order, unless such delay exceeds 180 days.

7. TITLE & RISK OF LOSS. Risk of loss will pass to Buyer upon delivery at the 
Delivery Point.  The title will pass to Buyer only upon the full payment of the 
purchase price of the Goods.

8. ACCEPTANCE. Unless otherwise stated on the Order, Buyer must accept 
delivery of the Goods within 5 days of CoorsTek’s notice to Buyer that the 
Goods have been delivered to the Delivery Point.  If for any reason Buyer fails to 
accept delivery of any of the Goods within such 5 day period, then the Goods 
will be deemed to have been delivered and accepted by Buyer, and CoorsTek, 
at its option, may store the Goods until Buyer receives them, whereupon Buyer 
will be liable for all related costs and expenses (including, without limitation, 
storage and insurance).

9. INSPECTION & REVOCATION.  Buyer must inspect the Goods for any 
apparent defect, damage, or shortage within at most 30 days of the date of 
delivery.  Buyer must provide written notice to CoorsTek of any defect, damage, 
or shortage within such 30 day period.  If Buyer does not provide notice within 
such 30 day period, Buyer will be deemed to have accepted the Goods and will 
not be entitled to object to or reject the Goods or any portion of them.  Buyer’s 
sole and exclusive remedies for any defect, damage, or shortage with respect 
to the Goods are set forth in Sections 16, 17 & 18.



CoorsTek Czech Republic Terms and Conditions of Sale 01967 B | Page 3 of 8

TERMS AND CONDITIONS OF SALE

10. MNOŽSTVÍ. Je-li Zboží dodávané Kupujícímu podle této Objednávky 
zbožím vyrobeným na zakázku podle odstavce 5, vyhrazuje si Společnost 
CoorsTek právo zaslat v jakékoli zásilce o 10 % méně nebo více, než kolik 
bylo pro danou zásilku objednáno, až do splnění Objednávky, a fakturovat 
Kupujícímu skutečně zaslané množství. Společnost CoorsTek může podle 
svého uvážení a bez jakékoli odpovědnosti či sankce zasílat Kupujícímu i dílčí 
dodávky Zboží. Každá dílčí dodávka představuje samostatný prodej a Kupující 
zaplatí za skutečně dodané množství. Žádné ustanovení této Objednávky 
nezbavuje strany povinnosti splnit závazky uvedené v této Objednávce a 
Kupující není oprávněn uplatnit proti Zboží nebo jakékoli jeho části námitky 
nebo je odmítnout z  důvodu, že bylo zasláno v menším nebo větším množství 
nebo formou dílčí dodávky.

11. DOPRAVCE. Kupující hradí veškeré náklady na nakládku a poskytne 
vybavení a pracovní síly nezbytné k převzetí Zboží v Místě dodání. Pokud 
Kupující určí k převzetí  Zboží v Místě dodání konkrétního dopravce, Společnost 
CoorsTek se pokusí tohoto dopravce využít, avšak může si k přepravě Zboží 
zvolit i jiného dopravce, pokud na základě rozumné úvahy dospěje k závěru, že 
využití jiného dopravce je nezbytné pro splnění dodacích podmínek. Veškeré 
přepravné, pojistné a další přepravní náklady hradí Kupující. Kupující při převzetí 
zkontroluje, zda nebyla zásilka při přepravě poškozena, o případném poškození 
vzniklém při přepravě neprodleně vyrozumí dopravce a Společnost CoorsTek 
a uplatní svůj nárok přímo u dopravce. Společnost CoorsTek neodpovídá za 
škodu nebo ztráty vzniklé Kupujícímu v důsledku poškození nebo zpoždění při 
přepravě.

12. MANIPULAČNÍ POPLATEK. Dá-li Společnost CoorsTek souhlas k tomu, 
že za Kupujícího předem uhradí přepravní poplatky a přičte tyto poplatky k 
celkové ceně této Objednávky, může Kupujícímu za každou takovou zásilku 
účtovat navíc manipulační poplatek za vyřízení.

13. NEDODÁNÍ. Společnost CoorsTek neodpovídá za případné nedodání 
Zboží (ani tehdy, pokud bylo zaviněno její nedbalostí), jestliže jí Kupující do 
10 dnů ode dne, kdy by Zboží bylo za obvyklých okolností dodáno, nezašle 
písemné upozornění. Jediným a výlučným právem Kupujícího v případě 
nedodání Zboží je poskytnutí náhrady za Zboží v přiměřené lhůtě nebo 
úprava faktury za toto Zboží zohledňující skutečně dodané množství. 

14. ZMĚNA TERMÍNŮ A MNOŽSTVÍ. Není-li v této Objednávce uvedeno jinak, 
veškeré zboží objednané Kupujícím musí být k dodání nejpozději do 12 měsíců 
od data této Objednávky. Změny dodacích termínů navržené Kupujícím musejí 
být Společností CoorsTek předem písemně odsouhlaseny a budou zpoplatněny 
těmito minimálními poplatky (vypočítanými jako procento z hodnoty zásilky, 
jejíž termín dodání byl změněn): v tomtéž dodacím měsíci = 0 %, 1 až 3 měsíce 
= 2 % za každý měsíc, 3 až 6 měsíců = 3 % za každý měsíc. Žádosti o změnu 
termínů delší než 6 měsíců nebo žádosti o „ODKLAD“ objednávky na neurčito 
budou Společností CoorsTek považovány za neoprávněnou výpověď této 
Objednávky Kupujícím a Společnost CoorsTek bude mít v takovém případě 
veškerá práva, která jsou podle této Objednávky nebo právních předpisů s 
takovou výpovědí spojena. Pokud Kupující ve skutečnosti zakoupí menší než 
objednané množství Zboží, zaplatí za dodané množství podle přepočítané 
jednotkové ceny (kterou určí podle rozumného uvážení Společnost CoorsTek) 
a zbývající část této Objednávky bude zrušena.

15. OMLUVITELNÉ PRODLENÍ. Společnost CoorsTek neodpovídá za žádnou (i) 
újmu na jmění podle § 2894 odst. 1 (včetně ušlého zisku), (ii) nemajetkovou újmu 
podle § 2894 odst. 2, ani se nemá za to, že neplnila či porušila tuto Objednávku, 
jestliže nesplnění či prodlení s plněním bylo způsobeno překážkou nezávislou 
na její vůli (ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku), mimo jiné: vyšší 
mocí, požárem, záplavami, zemětřesením, výbuchem nebo jinou katastrofou 

10. QUANTITY. If the Goods provided to Buyer under this Order are custom 
goods pursuant to Section 5, then CoorsTek reserves the right to over or under 
ship by 10% of the ordered quantity for any given shipment until the Order is 
complete, and invoice Buyer for the amount actually shipped. CoorsTek may, in 
its sole discretion, without liability or penalty, make partial shipments of Goods 
to Buyer. Each partial shipment will constitute a separate sale, and Buyer will 
pay for the units actually shipped. Nothing herein will relieve either party from 
fulfilling the obligations set forth herein, and Buyer will not be entitled to object 
to or reject the Goods or any portion of them by reason of a surplus, shortfall, 
or partial shipment.

11. CARRIER. Buyer will be responsible for all loading costs and provide 
equipment and labor necessary for receipt of the Goods at the Delivery Point. In 
the event that Buyer designates a specific carrier to take delivery of the Goods 
at the Delivery Point, CoorsTek will attempt to use that carrier, provided that 
CoorsTek may select an alternate carrier to transport the Goods if CoorsTek, 
in its reasonable discretion, determines that the use of an alternative carrier is 
necessary to satisfy the delivery requirements. All freight, insurance, and other 
shipping expenses will be borne by Buyer. Buyer will inspect shipments for 
freight damage at time of receipt, immediately notify the carrier and CoorsTek 
of any freight damage, and file its claim directly with the carrier. CoorsTek is not 
liable for damage or losses incurred by Buyer as the result of freight damage 
or delays.

12. HANDLING FEE. If CoorsTek agrees to prepay freight charges on behalf of 
Buyer and add the prepaid freight charges to the total costs of this Order, then 
CoorsTek may charge Buyer an additional administrative handling fee for each 
such shipment.

13. NON-DELIVERY. CoorsTek will not be liable for any non-delivery of Goods 
(even if caused by CoorsTek’s negligence) unless Buyer gives written notice 
to CoorsTek of the non-delivery within 10 days of the date when the Goods, 
in the ordinary course of events, would have been delivered. Buyer’s sole and 
exclusive remedy for non-delivery of the Goods will be limited to replacing the 
Goods within a reasonable time or adjusting the invoice respecting such Goods 
to reflect the actual quantity delivered.

14. RESCHEDULES & CHANGES. Unless otherwise stated in this Order, all 
Goods ordered by Buyer must be deliverable no later than 12 months after 
the date of this Order. Changes in the delivery schedule initiated by Buyer 
must be agreed to in writing in advance by CoorsTek and will incur the 
following minimum fees (expressed as a percentage of the rescheduled 
shipment’s value): within the same shipping month = 0%, 1 to 3 months= 
2% per month, 3 to 6 months = 3% per month. Rescheduling requests 
exceeding 6 months or requests to place an order on indefinite “HOLD” will 
be treated by CoorsTek as an improper termination of this Order by Buyer, 
and CoorsTek will have all rights and remedies under this Order or at law 
related to such termination.  In the event that Buyer actually purchases a 
quantity of Goods less than the ordered quantity, Buyer will pay for the 
shipped quantity at the recalculated unit price (as determined by CoorsTek 
in its reasonable discretion), and the balance of this Order will be cancelled. 

15. EXCUSABLE DELAYS. CoorsTek will not be liable for any (i) damage to the 
property under Section 2894, par. 1 (including, without limitation, lost profit) 
and (ii) non-proprietary damage under Section 2894 par. 2), nor be deemed 
to have defaulted under or breached this Order, for any failure or delay in its 
performance resulting from causes beyond its control (within the meaning 
of Section 2913, par. 2 of the Civil Code), including without limitation: acts of 
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nebo nehodou; stávkami, pracovními spory, zastavením nebo zpomalením 
práce nebo jinými narušeními práce; nemožností opatřit si součásti, zásoby, 
suroviny, přepravní zařízení, palivo, elektrickou energii nebo pracovní sílu; 
válkou, invazí, válečným stavem, teroristickými výhrůžkami nebo činy, veřejnými 
nepokoji nebo jiným násilím; poruchou nebo selháním vybavení, strojů nebo 
přístrojů; jakýmkoli zákonem, příkazem, prohlášením, nařízením, vyhláškou, 
žádostí, požadavkem nebo jednáním jakéhokoli státního orgánu; prodlením 
nebo dovoláním se vyšší moci jejího dodavatele nebo subdodavatele nebo 
jakoukoli jinou událostí, podobného i jiného rázu či povahy jako výše uvedené 
události, kterou Společnost CoorsTek nemohla přiměřeným úsilím ovlivnit a 
která jí znemožňuje poskytnutí Služeb nebo výrobu, přepravu či zaslání Zboží, 
materiálu nebo jiného zdroje, na němž výroba, přeprava nebo zaslání Zboží 
závisí. Dojde-li na straně Společnosti CoorsTek k omluvitelnému prodlení, bude 
přiměřenými způsoby spolupracovat s Kupujícím na minimalizaci následků 
těchto okolností.

16. ZÁRUKA. Společnost CoorsTek zaručuje, že Zboží, které vyrobila a dodala 
podle této Objednávky, bude po dobu 12 měsíců ode dne dodání do Místa 
dodání: (a) prosté podstatných vad v použitém materiálu nebo provedení; 
a (b) v podstatných ohledech v souladu se Specifikacemi. Tyto záruky se 
nevztahují na Zboží nebo materiály, které byly vyrobeny třetí osobou a které 
tvoří či obsahují Zboží, jsou do něho zapracovány, s ním spojeny nebo k němu 
přibaleny. Tyto záruky se dále neuplatní, jestliže (i) je poškození nebo vada Zboží 
způsobena zneužitím, nesprávným použitím, nehodou, nedbalostí, nevhodnou 
zkouškou, instalací nebo zacházením, mimořádným fyzickým namáháním 
nebo podmínkami prostředí nebo použitím v rozporu s pokyny Společnosti 
CoorsTek, (ii) Kupující, jeho zástupci nebo zákazníci Zboží nadále používali 
i poté, co zjistili jeho vadu, nebo (iii) Kupující, jeho zástupci nebo zákazníci 
provedli změnu nebo opravu Zboží bez předchozího písemného souhlasu 
Společnosti CoorsTek. Společnost CoorsTek zaručuje, že své Služby poskytne v 
souladu s všeobecně uznávanými oborovými normami pro podobné služby za 
podobných okolností. Společnost CoorsTek neposkytuje ohledně Zboží, Služeb 
či jiných produktů nebo služeb poskytovaných podle této Objednávky žádnou 
jinou záruku, výslovnou ani vyplývající ze zákona nebo uvedenou v jakýchkoli 
písemných materiálech či prodejních prospektech Společnosti CoorsTek.

17. VÝLUČNÁ PRÁVA KUPUJÍCÍHO Z VADNÉHO PLNĚNÍ. Nebude-li jakékoli 
Zboží splňovat záruky stanovené v odstavci 16, Společnost CoorsTek podle své 
volby toto Zboží (nebo jeho vadnou část) buď opraví, nebo vymění, popřípadě 
vrátí poměrnou část smluvní kupní ceny za toto Zboží (nebo jeho vadnou 
část) připsáním k dobru na účet Kupujícího, jestliže Kupující toto Zboží (nebo 
jeho vadnou část) vrátí Společnosti CoorsTek na její žádost a náklady. Pokud 
si Společnost CoorsTek zvolí jednu z těchto možností, není tím dotčeno její 
právo zvolit si za jiných okolností jinou možnost. Vrácení Zboží Společnosti 
CoorsTek je podmíněno tím, že si Kupující nejprve vyžádá autorizační číslo 
pro vrácení zboží. Vrácení nevyhovujícího Zboží a dodání opraveného či 
náhradního Zboží bude provedeno na náklady Společnosti CoorsTek, ledaže 
Kupující vadu nereklamoval písemně do 30 dnů ode dne, kdy ji zjistil nebo 
přiměřeně měl zjistit, nebo pokud Společnost CoorsTek provedla kontrolu 
a na základě rozumného uvážení rozhodla, že vrácené Zboží splňuje záruky 
stanovené v odstavci 16. Kupující zůstává vlastníkem vráceného Zboží, dokud 
Společnost CoorsTek neověří, že Zboží neodpovídá zárukám podle odstavce 
16. Pokud nebudou některé Služby splňovat záruky stanovené v odstavci 16, 
Společnost CoorsTek podle své volby buď tyto Služby (nebo jejich vadnou 
část) poskytne znovu, nebo vrátí poměrnou část smluvní kupní ceny za tyto 
Služby (nebo jejich vadnou část) připsáním k dobru na účet Kupujícího. Práva 
z vadného plnění stanovená v tomto odstavci 17 jsou jedinými a výlučnými 
právy Kupujícího a zároveň představují veškerou odpovědnost Společnosti 
CoorsTek za jakékoli porušení záruk stanovených v odstavci 16. Společnost 
CoorsTek v žádném případě neodpovídá za žádnou (a) újmu na jmění podle § 
2894 odst. 1 Občanského zákoníku (včetně ušlého zisku) ani (b) nemajetkovou 

God; fire, flood, earthquake, explosion or other casualty or accident; strikes, 
labor disputes, labor stoppages or slowdowns, or other industrial disturbances; 
inability to procure parts, supplies, raw materials, transportation facilities, fuel, 
power or labor; war, invasion, hostilities, terrorist threats or acts, riot, or other 
violence; breakage or failure of equipment, machinery or apparatus; any law, 
order, proclamation, regulation, ordinance, demand, requirement or action of 
any government agency; the default or declaration of a force majeure by a 
supplier or subcontractor of CoorsTek; or any other event, whether or not of the 
class or kind enumerated herein, beyond the reasonable control of CoorsTek 
which makes impractical the performance of the Services or the manufacture, 
transportation, or shipment of the Goods or of a material or other resource 
upon which the manufacture, transportation, or shipment of the Goods 
depends. Should CoorsTek experience an excusable delay, it will cooperate 
with Buyer in reasonable ways to minimize the impact of such circumstances.

 
16. WARRANTY. CoorsTek warrants that, for a period of 12 months from the 
date of delivery of the Goods to the Delivery Point, the Goods manufactured by 
CoorsTek and provided under this Order will: (a) be free from material defects in 
material and workmanship; and (b) materially comply with the Specifications.  
These warranties do not apply to any Goods or materials that are manufactured 
by a third party and that constitute, contain, or are incorporated into, attached 
to, or packaged with the Goods. These warranties also do not apply if (i) 
the damage to or defect in a Good is caused by abuse, misuse, accident, 
neglect, improper testing, installation, or handling, abnormal physical stress or 
environmental conditions, or use contrary to CoorsTek’s instructions, (ii) Buyer 
or its agents or customers make further use of the Goods after discovery of a 
defect in such Goods, or (iii) Buyer or its agents or customers alter or repair 
the Goods without the prior written consent of CoorsTek. CoorsTek warrants 
that its Services will be performed by CoorsTek in accordance with generally 
recognized industry standards for similar services under similar circumstances.  
CoorsTek makes no other warranty of kind whatsoever, express or implied by 
law or as stated in any CoorsTek literature or sales brochures, with respect to 
the Goods, Services, or other products or services provided under this Order.   

17. BUYER’S EXCLUSIVE REMEDIES. If any Goods do not conform to the 
warranties set forth in Section 16, CoorsTek will, at its option, repair or 
replace such Goods (or the defective part) or refund the purchase price for 
such Goods (or the defective part) at the pro rata contract rate by crediting 
Buyer’s account, provided that, if CoorsTek so requests, Buyer will, at 
CoorsTek’s expense, return such Goods (or the defective part) to CoorsTek.  
CoorsTek’s exercise of one of these options will not prejudice its exercise of 
other options in other circumstances. Goods may not be returned to CoorsTek 
without Buyer first obtaining a Returned Goods Authorization Number.  
The return to CoorsTek of any nonconforming Goods and delivery of any 
repaired or replaced Goods will be at CoorsTek’s expense unless, Buyer did 
not give CoorsTek written notice of the defect within 30 days of the time 
Buyer discovered or reasonably should have discovered the defect, or after 
inspection by CoorsTek, CoorsTek determined, in its reasonable discretion, 
that the returned Goods are conforming to the warranties set forth in Section 
16. Buyer will retain title to returned Goods until CoorsTek verifies that the 
Goods do not meet the warranties set forth in Section 16. If any Services do 
not conform to the warranties set forth in Section 16, CoorsTek will, at its 
option, re-perform such Services (or the defective part) or refund the purchase 
price for such Services (or the defective part) at the pro rata contract rate by 
crediting Buyer’s account. The remedies set forth in this Section 17 are Buyer’s 
sole and exclusive remedies and CoorsTek’s entire liability for any breach of the 
warranties set forth in Section 16. In no event will CoorsTek be liable for any(a) 
damage to the property under Section 2894, par. 1 of the Civil Code (including, 
without limitation, lost profit), and (b) non-proprietory damage under Section 
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újmu podle § 2894 odst. 2 Občanského zákoníku vzniklou tím, že Zboží nebo 
Služby nesplňovaly záruky uvedené v odstavci 16. Účelem těchto výslovných 
výlučných práv ze záruky je poskytnout Kupujícímu náhradu, výměnu, 
opětovné plnění nebo dobropis za nevyhovující Zboží nebo Služby. Pokud bude 
Společnost CoorsTek ochotna a schopna nahradit, vyměnit, znovu poskytnout 
nebo dobropisovat toto nevyhovující Zboží nebo Služby, nelze mít za to, že tato 
výlučná práva z vadného plnění nesplnily svůj účel.

18. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. (A) Společnost CoorsTek v maximálním 
rozsahu dovoleném platnými právními předpisy v žádném případě neodpovídá 
Kupujícímu ani žádné třetí osobě ve vztahu k předmětu této Objednávky podle 
jakéhokoli příslušného práva práva ani právních zásad takového práva za (i) 
újmu na jmění podle § 2894 odst. 1 Občanského zákoníku (včetně ušlého zisku) 
ani za (ii) nemajetkovou újmu podle § 2894 odst. 2 Občanského zákoníku.

(B) Kromě odstavce 18 písm. (A) a v maximálním rozsahu dovoleném platnými 
právními předpisy veškerá odpovědnost Společnosti CoorsTek vzniklá z této 
Objednávky nebo v souvislosti s ní podle jakéhokoli příslušného práva nebo 
právních zásad takového práva nepřekročí buď (i) součet částek zaplacených 
Společnosti CoorsTek za Zboží a Služby prodané podle této Objednávky za 
dobu 12 měsíců bezprostředně předcházejících události zakládající vznik 
odpovědnosti, nebo (ii) částku 500 000 USD, podle toho, která částka bude 
nižší.

(C) Není-li v této Objednávce výslovně uvedeno jinak, jakákoli žaloba 
proti Společnosti CoorsTek musí být podána do 12 měsíců ode dne vzniku 
žalobního nároku. Každé ustanovení této Objednávky, které upravuje omezení 
odpovědnosti, zřeknutí se záruky nebo vyloučení náhrady škody, je oddělitelné 
a nezávislé na jakémkoli jiném ustanovení a jako takové bude uplatňováno.

19. PŘEVZETÍ NEBEZPEČÍ A ODŠKODNĚNÍ. (A) Za rozhodnutí o tom, zda 
jsou Zboží a Služby vhodné pro Kupujícím zamýšlené použití nebo uplatnění, 
odpovídá výlučně Kupující. Kupující potvrzuje, že je se Zbožím a Službami 
obeznámen a že přebírá veškerou odpovědnost a nebezpečí spojené se 
Zbožím a Službami a jejich použitím. Nedohodnou-li se Společnost CoorsTek 
a Kupující písemně jinak, výlučně Kupující odpovídá za rozhodnutí o tom, zda 
jsou případné ústní nebo písemné rady, pomoc, doporučení, názory, prohlášení 
nebo jiné informace Společnosti CoorsTek vhodné pro Kupujícím zamýšlené 
použití nebo uplatnění. Společnost CoorsTek veškeré tyto informace poskytuje 
Kupujícímu „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ a nečiní ohledně těchto informací žádné 
přísliby, záruky, prohlášení ani ujištění, výslovné ani implicitní, mimo jiné 
pokud jde o jejich přesnost, úplnost, dostatečnost, kvalitu, zpeněžitelnost ani 
vhodnost k určitému účelu.

(B) Kupující bude bránit, odškodní a zbaví odpovědnosti Společnost CoorsTek 
a její vlastníky, mateřské, přidružené a dceřiné společnosti, řídící pracovníky, 
členy statutárních orgánů, zaměstnance, zástupce a zmocněnce za jakoukoli 
odpovědnost, ztráty, škody, nároky, náklady nebo výdaje (včetně přiměřených 
nákladů právního zastoupení) vzniklé Společnosti CoorsTek v souvislosti 
s (i) tvrzeným zneužitím proprietárních informací a porušením práv DV k 
návrhům, výkresům, Specifikacím nebo jiným informacím, které Kupující 
poskytne Společnosti CoorsTek nebo které vytvoří Společnost CoorsTek či 
jiné osoby společně s Kupujícím, (ii) návrhem, výrobou, zapracováním nebo 
použitím Zboží, o kterém bude tvrzeno nebo prokázáno, že samo o sobě nebo 
jako součást celku způsobilo újmu na zdraví nebo jinou újmu, (iii) porušením 
jakýchkoli platných zahraničních, federálních, státních nebo místních zákonů, 
pravidel, nařízení, příkazů nebo vyhlášek, včetně zákonů, nařízení nebo příkazů 
USA o kontrole vývozu, ze strany Kupujícího nebo neposkytnutím dostatečných 
informací o nich Společnosti CoorsTek Kupujícím a (iv) jakýmkoli porušením 
závazků Kupujícího z této Objednávky.

2894, par. 2 of the Civil Code arising from a failure of the Goods or Services to 
conform to the warranties set forth in Section 16. The purpose of these express 
exclusive warranty remedies is to provide Buyer with replacement, exchange, 
re-performance, or credit for nonconforming Goods or Services. The exclusive 
remedies will not be deemed to have failed for their essential purpose as long 
as CoorsTek is willing and able to replace, exchange, re-perform, or credit such 
nonconforming Goods or Services.

18. LIMITED LIABILITY. (A) To the maximum extent permitted by applicable 
law, in no event will CoorsTek be liable to Buyer or to any third person or entity 
with respect to the subject matter of this Order, under any applicable law or 
any legal principles of such law, for any (i) damage to the property under 
Section 2894, par. 1 of the Civil Code (including, without limitation, lost profit), 
or (ii) non-proprietory damage under Section 2894, par. 2 of the Civil Code.

(B) Subject to Section 18(A) and to the maximum extent permitted by 
applicable law, in no event will CoorsTek’s aggregate liability arising out of 
or related to this Order, under any applicable law or any legal principles of 
such law, exceed the lesser of (i) the total of the amounts paid to CoorsTek 
for the Goods and Services sold pursuant to this Order during the 12 months 
immediately prior to the incident giving rise to such liability, or (ii) $500,000.

 
 
(C) Except as otherwise expressly provided herein, any action against CoorsTek 
must be brought within 12 months after the date such cause of action accrued. 
Each provision in this Order that provides for a limitation of liability, disclaimer 
of warranty, or exclusion of damages is severable and independent of any 
other provision and is to be enforced as such.

19. ASSUMPTION OF RISK & INDEMNIFICATION. (A) Buyer is solely 
responsible for determining that the Goods and Services are appropriate for 
Buyer’s intended use or application. Buyer acknowledges that it is familiar 
with and assumes all risks and liability associated with the Goods and Services 
and their use. Unless otherwise agreed to by Buyer and CoorsTek in writing, 
Buyer is solely responsible for determining whether any verbal or written 
technical advice, assistance, recommendations, opinions, statements, or other 
information of CoorsTek is appropriate for Buyer’s intended use or application.  
Any such information is provided by CoorsTek to Buyer on an “AS IS” basis, 
and CoorsTek makes no claims, promises, warranties, representations, or 
guarantees, either express or implied, concerning such information, including 
without limitation as to the accuracy, completeness, adequacy, quality, 
merchantability, and fitness for a particular purpose of such information.

(B) Buyer will indemnify, defend, and hold harmless CoorsTek and its owners, 
parents, affiliates, subsidiaries, officers, directors, employees, representatives, 
and agents, from and against any and all liabilities, losses, damages, claims, 
costs or expenses (including reasonable attorneys’ fees and costs) incurred 
by CoorsTek with respect to (i) claims of misuse of proprietary information 
and infringements of IP based on designs, drawings, Specifications, or other 
information which Buyer provides to CoorsTek or which is developed by 
CoorsTek or others in conjunction with Buyer, (ii) the design, manufacture, 
integration or usage of a Good which alone or as a component in an assembly, 
is alleged or proved to have caused injury or damage, (iii) Buyer’s failure to 
comply with any applicable foreign, federal, state, or local law, rule, regulation, 
order, or ordinance, including without limitation U.S. export control laws, 
regulations, or orders, or Buyer’s failure to provide CoorsTek adequate 
information related thereto, and (iv) any breach of Buyer’s obligations under 
this Order.
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20. POJIŠTĚNÍ. Kupující uzavře a bude udržovat pojištění: (i) v rozsahu 
obvyklém pro podnik a činnost Prodávajícího a (ii) vyžadované právními 
předpisy, které se na Prodávajícího vztahují, v obou případech u renomované 
pojišťovny. Společnost CoorsTek má právo vyžádat si od Kupujícího před 
zahájením jakýchkoli prací podle této  Objednávky potvrzení o pojištění nebo 
jiné podobné dokumenty dokládající výše uvedené pojištění. Poruší-li Kupující 
některá nebo všechna ustanovení Objednávky týkající se pojištění, bude toto 
porušení vykládáno tak, že  Kupující bude omezen nebo zbaven svých závazků 
vyplývajících z  Objednávky.

21. NÁSTROJE. Veškeré výrobní zařízení, stroje, vybavení, formy nebo nástroje, 
které Společnost CoorsTek potřebuje k plnění svých závazků podle této 
Objednávky, budou a zůstanou po celou dobu výlučným majetkem Společnosti 
CoorsTek, v jejím držení a pod její kontrolou. Kupující k těmto věcem nemá 
žádná vlastnická práva bez ohledu na to, zda uhradil nebo proplatil náklady na 
návrh a výrobu těchto věcí, pokud k tomu nedal písemný souhlas oprávněný 
zástupce Společnosti CoorsTek.

22. VĚCI DODANÉ KUPUJÍCÍM. Kupující může dodat Společnosti CoorsTek 
nástroje, formy, vybavení nebo jiné věci, které mají být použity pro Zboží nebo do 
něj zapracovány. Tyto věci musejí být jasně označeny nebo jinak identifikovány 
jako majetek Kupujícího. Společnost CoorsTek učiní přiměřená opatření na 
ochranu a zachování věcí dodaných Kupujícím; za jejich náhradu odpovídá 
pouze tehdy, budou-li ztraceny, zničeny nebo učiněny neupotřebitelnými v 
důsledku její hrubé nedbalosti. Pokud se strany písemně nedohodnou jinak, 
všechny věci dodané Kupujícím Společnosti CoorsTek budou po vypršení 
této Objednávky vráceny Kupujícímu v zásadě ve stejném stavu, v jakém byly 
převzaty, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Kupující zaručuje, že veškeré 
jím dodané věci budou splňovat všechny příslušné zahraniční, federální, 
státní a místní zákony, pravidla, nařízení a vyhlášky a budou vyhovovat 
všem výkonovým, technickým a kontrolním kritériím Společnosti CoorsTek. 
Společnost CoorsTek bude mít ke všem věcem dodaným Kupujícím podle 
tohoto odstavce 22 zadržovací právo k zajištění svých peněžitých pohledávek 
za Kupujícím.

23. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ. Společnost CoorsTek je jediným a výlučným 
vlastníkem DV spojeného se Zbožím a Službami. Veškeré DV poprvé vytvořené 
Společností CoorsTek při plnění této Objednávky odvozené z nebo založené 
na informacích dodaných Kupujícím, které nejsou předmětem samostatné 
písemné dohody o mlčenlivosti uzavřené mezi stranami, bude výlučným 
majetkem Společnosti CoorsTek. Kupující podepíše dokumenty nezbytné 
pro potvrzení vlastnictví Společnosti CoorsTek k veškerému tomuto DV a 
neodvolatelně postoupí veškerá tato práva DV a jiná práva nabytá ze zákona 
či jinak. Kupující souhlasí s tím, že tato Objednávka mu neuděluje žádné 
právo, právní titul, podíl, opci ani licenci k jakémukoli DV, které náleží nebo 
bude náležet Společnost CoorsTek, a tedy že je nezíská ani si je nebude 
nárokovat. Kupující dále souhlasí s tím, že nebude žádné Zboží prodané 
podle této Objednávky dešifrovat, dekompilovat, disasemblovat ani zkoumat 
reverzním inženýrstvím. Pod „DV“ se v této Objednávce rozumí veškerá práva k 
americkým i zahraničním (a) patentům, patentovým oznámením a vynálezům 
(patentovatelným i nepatentovatelným), (b) ochranným známkám, značkám 
pro služby, vizuální podobě, obchodním názvům, logům, obchodním firmám a 
doménovým jménům, jakož i jiným podobným označením zdroje nebo původu, 
společně s dobrým jménem, které tato označení symbolizují, (c) autorská práva 
a autorským právem chráněná díla (včetně počítačových programů) a práva k 
datům a databázím, (d) obchodním tajemstvím, know-how a jiným důvěrným 
informacím a (e) ke všem ostatním právům duševního vlastnictví, zapsaným 
i nezapsaným, včetně všech registrací a přihlášek k těmto právům, jejich 
obnovení a prodloužení a všech podobných nebo rovnocenných práv nebo 
forem ochrany kdekoli na světě.

20. INSURANCE. Buyer will carry and maintain the insurance: (i) with a 
coverage customary for a business and operation of CoorsTek and (ii) required 
by any law applicable to CoorsTek, in each case provided by a reputable 
insurance company. CoorsTek has the right to request the Buyer to provide 
certificates of insurance or other similar documents evidencing the coverage 
required above prior to the commencement of any work subject to this Order. 
The failure of Buyer to comply with any or all of the insurance provisions of 
this Order will be construed to limit or relieve Buyer of any of its obligations 
under this Order.

21. TOOLING. Any plant, machinery, equipment, molds, or tooling that 
CoorsTek requires to perform its obligations under this Order will, at all times, 
be and remain the sole and exclusive property of CoorsTek and in the custody 
and control of CoorsTek. Regardless of whether the cost of designing and 
producing such items is paid for or reimbursed by Buyer, Buyer will have no 
ownership rights therein, unless otherwise agreed to in a writing signed by an 
authorized representative of CoorsTek.

22. BUYER SUPPLIED ITEMS. From time to time Buyer may supply 
CoorsTek with tooling, molds, equipment, or other items to be used with 
or incorporated into the Goods. Such items must include explicit markings 
or other identification on them stipulating that they are Buyer’s property.  
CoorsTek will use reasonable measures to protect and preserve items provided 
by Buyer and will only be liable for replacement of such items if any of them 
are lost, destroyed, or rendered useless due to CoorsTek’s gross negligence.  
Unless otherwise agreed to by the parties in writing, any items supplied by 
Buyer to CoorsTek will be returned to Buyer upon expiration of this Order in 
substantially the same condition as received, less normal wear and tear. Buyer 
warrants that any items it provides will comply with all applicable foreign, 
federal, state, and local laws, rules, regulations, and ordinances and will meet 
all performance, specification, and inspection criteria of CoorsTek. CoorsTek 
will have a lien (in Czech: zadržovací právo) for any amounts owed by Buyer 
to CoorsTek attaching to all items supplied by Buyer under this Section 22. 

23. INTELLECTUAL PROPERTY. CoorsTek is the sole and exclusive owner 
of the IP associated with or attached to the Goods or Services. Any IP first 
made or conceived by CoorsTek in the performance of this Order, or which is 
derived from or based on information supplied by Buyer that is not otherwise 
subject to a separate written confidentiality agreement executed between the 
parties, will be the sole and exclusive property of CoorsTek. Buyer will execute 
such documents as necessary to perfect CoorsTek’s title in all such IP and will 
irrevocably assign all such IP and other rights acquired by Buyer by operation 
of law or otherwise. Buyer agrees that this Order does not grant to Buyer, and 
that Buyer will not obtain or claim, any right, title, interest, option, or license 
to any IP now or hereafter held by CoorsTek. Buyer further agrees that it will 
not decipher, decompile, disassemble, or reverse engineer any of the Goods 
sold hereunder. As used herein, “IP” means all rights in and to US and foreign 
(a) patents, patent disclosures and inventions (whether patentable or not), (b) 
trademarks, service marks, trade dress, trade names, logos, corporate names 
and domain names, and other similar designations of source or origin, together 
with the goodwill symbolized by any of the foregoing, (c) copyrights and 
copyrightable works (including computer programs), and rights in data and 
databases, (d) trade secrets, know-how and other confidential information, 
and (e) all other intellectual property rights, in each case whether registered or 
unregistered and including all registrations and applications for, and renewals 
or extensions of, such rights, and all similar or equivalent rights or forms of 
protection in any part of the world.
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24. DŮVĚRNOST. Veškeré neveřejné, důvěrné nebo proprietární informace 
Společnosti CoorsTek (včetně podmínek této Objednávky a veškerých 
specifikací, vzorků, vzorů, návrhů, plánů, výkresů, dokumentů, dat, obchodních 
transakcí, seznamů zákazníků, cenových údajů, slev nebo rabatů) poskytnutých 
Společností CoorsTek Kupujícímu nebo získaných Kupujícím při plnění jeho 
závazků podle této Objednávky, sdělených ústně nebo v písemné, elektronické 
či jiné podobě nebo médiu a bez ohledu na to, zda jsou označeny jako 
„důvěrné“, jsou důvěrné a nesmějí být Kupujícím šířeny ani kopírovány bez 
předchozího písemného souhlasu Společnosti CoorsTek. Pokud o to Společnost 
CoorsTek požádá, Kupující jí neprodleně vrátí veškeré její dokumenty a jiné 
materiály. V případě porušení tohoto odstavce 24 má Společnost CoorsTek 
právo požadovat vydání soudního zákazu. Tento odstavec 24 se nevztahuje 
na informace, které: (a) jsou volně dostupné, aniž to způsobil Kupující svým 
jednáním či opomenutím; (b) jsou Kupujícímu v době poskytnutí známé, což 
lze doložit písemným záznamem; nebo které (c) Kupující oprávněně získal od 
třetí osoby jako informace nikoli důvěrné.

25. VÝPOVĚĎ. Obě strany mají právo vypovědět tuto Objednávku (a) v 
případě podstatného porušení jakékoli podmínky uvedené v této Objednávce 
druhou stranou, jestliže neporušující strana zašle porušující straně písemné 
upozornění na porušení a porušující strana do 10 dnů od obdržení tohoto 
upozornění porušení neodstraní nebo nepředloží neporušující straně plán na 
jeho odstranění, nebo (b) v případě, že se druhá strana dostane do platební 
neschopnosti nebo je proti ní zahájeno insolvenční řízení. Společnost CoorsTek 
může tuto Objednávku zcela nebo částečně vypovědět, pokud zjistí, že Kupující 
porušil jakoukoli jinou objednávku či smlouvu uzavřenou se Společností 
CoorsTek. V případě takovéto výpovědi Společností CoorsTek zůstává 
odpovědnost Kupujícího podle této Objednávky zachována. Společnost 
CoorsTek může rovněž vypovědět tuto Objednávku nebo pozastavit plnění 
nebo dodávky podle ní, pokud náklady vzniklé Společnosti CoorsTek při plnění 
povinností podle této Objednávky překročí částky, které jí Kupující zaplatil za 
Zboží nebo Služby dodané podle této Objednávky.

26. VZDÁNÍ SE PRÁVA/ODDĚLITELNOST. Vzdá-li se Společnost CoorsTek 
některého práva podle této Objednávky, nevzdává se tím téhož nebo jiného 
práva v jiném případě. Pokud bude o jakémkoli ustanovení této Objednávky 
rozhodnuto, že je neplatné, nebude tím dotčena platnost zbývajících částí této 
Objednávky a strany nahradí neplatné ustanovení takovým ustanovením, které 
se bude nejvíce blížit účelu a hospodářskému efektu neplatného ustanovení.

27. NEZÁVISLÍ PODNIKATELÉ. Vztah mezi stranami založený touto 
Objednávkou je vztahem nezávislých podnikatelů; žádná ze stran není s druhou 
stranou ve sdružení či společném podniku, ani není jejím zaměstnancem či 
zástupcem. Žádné ustanovení této Objednávky nebrání Společnosti CoorsTek 
dodávat podobné zboží nebo služby jiným osobám.

28. SUBDODÁVKY A POSTOUPENÍ. Společnost CoorsTek si výslovně vyhrazuje 
právo zadat plnění této Objednávky nebo její části i bez souhlasu Kupujícího 
subdodavateli. Společnost CoorsTek si vyhrazuje právo postoupit jakákoli svá 
práva nebo povinnosti z této Objednávky i bez souhlasu Kupujícího. Kupující 
nepostoupí žádná svá práva nebo závazky z této Objednávky bez předchozího 
písemného souhlasu Společnosti CoorsTek. Jakékoli postoupení bez souhlasu 
Společnosti CoorsTek je neplatné.

29. PŘETRVÁNÍ ÚČINNOSTI. Ustanovení této Objednávky, která podle 
svého smyslu a kontextu mají zůstat účinná i po splnění jednou nebo oběma 
stranami, zůstávají účinná také po splnění, vypršení, výpovědi nebo zrušení 
této Objednávky.

30. DANĚ. V cenách nejsou zahrnuty případné daně spojené se Zbožím a 
Službami dodávanými podle této Objednávky, včetně daní z prodeje, užívání, 

24. CONFIDENTIALITY. All non-public, confidential, or proprietary information 
of CoorsTek (including, without limitation, the terms of this Order and any 
specifications, samples, patterns, designs, plans, drawings, documents, data, 
business operations, customer lists, pricing, discounts, or rebates) disclosed 
by CoorsTek to Buyer or which Buyer becomes aware in the course of 
carrying out its obligations under this Order, whether disclosed orally or in 
written, electronic or other form or media, and whether or not identified as 
“confidential,” is confidential and may not be disclosed or copied by Buyer 
without CoorsTek’s prior written consent. Upon CoorsTek’s request, Buyer will 
promptly return all documents and other materials of CoorsTek. CoorsTek will 
be entitled to injunctive relief for any violation of this Section 24. This Section 
24 does not apply to information that is: (a) in the public domain through 
no act or omission of Buyer; (b) known to Buyer at the time of disclosure as 
evidenced by written records; or (c) rightfully obtained by Buyer on a non-
confidential basis from a third party.

 
25. TERMINATION. Each party will have the right to terminate this Order (a) 
upon a material breach by the other party of any term or condition stated in 
this Order, provided that the non-breaching party gave the breaching party 
written notice of the breach and the breaching party failed to cure such 
breach, or present the non-breaching party with a plan to cure such breach, 
within 10 days after the breaching party’s receipt of the written notice of such 
breach, or (b) in the event the other party becomes insolvent, or an insolvency 
proceedings is initiated against it. In the event that CoorsTek finds that Buyer 
has breached any other order or contract that Buyer has with CoorsTek, 
CoorsTek may terminate this Order, in whole or in part. Buyer will remain liable 
under this Order in the event of such termination by CoorsTek. CoorsTek may 
also terminate this Order or suspend performance or deliveries under this 
Order if the costs incurred by CoorsTek in performing its obligations under this 
Order exceed the amounts paid by Buyer to CoorsTek for Goods and Services 
supplied under this Order.

26. NON-WAIVER/SEVERABILITY. CoorsTek’s waiver of any right under this 
Order will not constitute a waiver of such right or any other right on any other 
occasion. In the event any provision of this Order is determined to be invalid, 
such invalidity will not affect the validity of remaining portions of this Order, 
and the parties will substitute for the invalid provision a provision that most 
closely approximates the intent and economic effect of the invalid provision.

27. INDEPENDENT CONTRACTORS. The relationship of the parties established 
under this Order is that of independent contractors and neither party is a 
partner, employee, agent, or joint venturer of or with the other. Nothing in 
this Order will preclude CoorsTek from providing similar goods or services to 
others.

28. SUBCONTRACT & ASSIGNMENT. CoorsTek expressly reserves the right to 
subcontract all or part of this Order without the consent of Buyer.  CoorsTek 
reserves the right to assign any of its rights or obligations under this Order 
without the consent of Buyer. Buyer will not assign any of its rights or 
obligations under this Order without the prior written consent of CoorsTek.  
Any assignment without CoorsTek’s consent will be null and void.

 
29. SURVIVAL. The provisions of this Order that, by their sense and context, 
are intended to survive performance by either or both parties will also 
survive the completion, expiration, termination, or cancellation of this Order. 

30. TAXES. Prices do not include, and Buyer is responsible for the payment 
of all, taxes associated with the Goods and Services provided hereunder, 
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pronájmu, movitého majetku nebo jiných daní nebo povinností uložených 
jakýmkoli zahraničním, federálním, městským nebo státním orgánem; za jejich 
úhradu odpovídá Kupující. Bude-li Společnost CoorsTek povinna vybrat určité 
daně, budou tyto daně na faktuře uvedeny jako samostatné položky a Kupující 
je zaplatí Společnosti CoorsTek.

31. SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY. Obě strany jsou povinny dodržovat 
všechny příslušné normy a ustanovení všech zahraničních, federálních, státních 
a místních zákonů, pravidel, nařízení, vyhlášek a prezidentských nařízení. Obě 
strany budou kromě toho vždy jednat v souladu se zákonem a nepoužijí 
finanční prostředky spojené s touto Objednávkou k uplácení státních úředníků.

32. SOUČÁSTI LETADEL. Není-li v této Objednávce uvedeno jinak, Kupující 
zaručuje, že Zboží ani Služby nejsou určeny pro použití jako součásti letadel 
nebo celků letadel (vojenských ani civilních).

33. ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY. Není-li v této Objednávce uvedeno jinak, 
Kupující zaručuje, že Zboží nebo Služby nejsou určeny pro použití jako součásti 
implantabilních zdravotnických prostředků nebo jejich celků a nejsou hotovými 
zdravotnickými prostředky ani zdravotnickými prostředky vyžadujícími 
schválení Státního ústavu pro kontrolu léčiv nebo Státní zemědělské a 
potravinářské inspekce.

34. VOLBA PRÁVA, SOUDNÍ PRAVOMOC A PŘÍSLUŠNOST. Tato Objednávka 
a její výklad se řídí právními předpisy České republiky, a to bez ohledu na 
mezinárodní právo soukromé. Výlučnou pravomoc k řešení všech sporů a 
neshod vzniklých z této Objednávky mají soudy České republiky.

35. ZMĚNA A ZAČLENĚNÍ. Tato objednávka může být měněna pouze 
písemnou dohodou výslovně označenou jako dodatek k této Objednávce 
a podepsanou oběma stranami. Tato Objednávka obsahuje úplnou 
dohodu mezi stranami a nahrazuje veškerá dřívější či souběžná ústní a 
písemná ujednání, dohody, jednání, ujištění, záruky a sdělení mezi stranami. 

36. ÚČINNOST. Tyto Prodejní podmínky nabývají účinnosti dnem 30 
leden 2015 a nahrazují veškeré předchozí verze Prodejních podmínek. 

37. JAZYK. V případě jakýchkoli nesrovnalostí mezi podmínkami v angličtině a 
jejich českým překladem jsou závazné podmínky v angličtině a mají přednost 
před českým překladem.

including without limitation sales, use, excise, rental, personal property, and 
any other taxes or assessments levied by any foreign, federal, state, municipal, 
or other governmental authority. If CoorsTek is required to collect certain taxes, 
then such taxes will be included on the invoice as separate line items and Buyer 
will pay them to CoorsTek.

31. COMPLIANCE WITH LAWS. Each party must comply with all applicable 
standards, provisions, and stipulations of all foreign, federal, state, and local 
laws, rules, regulations, ordinances, and Executive Orders.  In addition, each 
party will, at all times, act in a lawful manner and will not use monies associated 
with this Order to bribe government officials.

32. AIRCRAFT COMPONENTS. Unless otherwise stated on the Order, Buyer 
warrants that the Goods or Services are not intended for use as components or 
components of assemblies used in aircraft (military or commercial).

33. MEDICAL DEVICES. Unless otherwise stated on the Order, Buyer 
warrants that the Goods or Services are not intended for use as components 
or components of assemblies used in implantable medical devices, are not 
finished medical devices, and are not medical devices requiring an approval 
of the State Institute for Drug Control or of the Food and Drug Administration. 

34. CHOICE OF LAW, JURISDICTION, & VENUE. The laws of the Czech 
Republic will govern, construe, and interpret this Order, notwithstanding 
conflict of laws. The courts in the Czech Republic will have exclusive jurisdiction 
over all disputes and controversies arising out of this Order.

35. MODIFICATION & MERGER. This Order may be modified only by a written 
agreement that is expressly designated as an amendment to this Order and 
is signed by both the parties. This Order comprises the entire agreement 
between the parties and supersedes all prior or contemporaneous oral and 
written understandings, agreements, negotiations, representations, warranties, 
and communications between the parties.

36. EFFECTIVNESS. These Terms and Conditions of Sale are effective as 
of 30 January 2015 and shall replace all previous versions of the Terms and 
Conditions of Sale.

37. LANGUAGE. In the event of any inconsistency between the English terms 
and the Czech translations of those terms, then the English terms shall be 
binding and control over the Czech translations.


