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Část 1 - Všeobecné podmínkypodmínky  

Toto Prohlášení o omezené záruce se skládá ze dvou částí, z části 1 - Všeobecné podmínky a zVšeobecné podmínky a z části 
2 - Podmínky specifické pro jednotlivé státy. Podmínky vfické pro jednotlivé státy. Podmínky v části 2 nahrahrazují nebo mění podmínky části 
1. Záruka poskytovaná společností IBM vvaná společností IBM v rámci tohoto Prohlášení o omezené záruce se vztahuje je 
pouze na stroje, které jste od společnosti IBM nebo od příslušného prodejce zakoupili pro vlastní ho prodejce zakoupili pro vlastní 
použití, nikoli za účelem dalšího prodeje. Termín „stroj“ označuje libovolný stroj IBM, jeho prvky, „stroj“ označuje libovolný stroj IBM, jeho prvky, y, 
konverze, upgrady, součásti nebo doplňky, či jejich libovolnou kombinaci. Termín „stroj“ nezahrnuje mbinaci. Termín „stroj“ nezahrnuje 
žádné softwarové programy, ať už předinstalované nebo nainstalované později či jiným způsobprogramy, ať už předinstalované nebo nainstalované později či jiným způsobči jiným způsobem. 
Pokud společnost IBM výslovně neurčí jinak, platí tyto záruky pouze na zemi, vvýslovně neurčí jinak, platí tyto záruky pouze na zemi, v níž jste stroj získali. 
Tímto Prohlášením o omezené záruce nejsou dotčena zákonná práva spotřebitelů, jichž se není a zákonná práva spotřebitelů, jichž se není 
možno smluvně zříci nebo již nemohou být smluvně omezena. S případnými dotazy se obracejte dnými dotazy se obracejte 
na společnost IBM nebo na příslušného prodejce.íslušného prodejce.  

Záruční podmínky IBM pro strojey IBM pro stroje  

Společnost IBM zaručuje, že každý stroj 1) bude bez vady materiálu amateriálu a zpracování a 2) bude odpovídat 
oficiálně zveřejněným specifikacím (dále jen „specifikace“). Záruční lhůtou stroje se rozumí dané „specifikace“). Záruční lhůtou stroje se rozumí dané 
pevné období začínající vbdobí začínající v den instalace. Datem instalace je v tomto případě datum uvedené na 
prodejním dokladu, pokud společnost IBM nebo příslušný prodejce neurčí jinak.M nebo příslušný prodejce neurčí jinak.  

Nepracuje-li stroj během zm záruční lhůty tak, jak bylo zaručeno, a společnost IBM ani příslušný prodejce ý prodejce 
nejsou schopni 1) takovou funkčnost zajistit ani 2) takový stroj nahradit jiným strojem, který je alespoň 
funkčně ekvivalentní, máte možnost vrátit takový stroj váte možnost vrátit takový stroj v místě prodeje a bude vám vrácena zaplacená 
cena.  

Rozsah záruky  

Tato záruka nezahrnuje opravy nebo výměny stroje, které jsou následkem nevhodného použití, y nebo výměny stroje, které jsou následkem nevhodného použití, 
nehody, modifikace, nevhodného fyzického nebo operačního prostředí, nevhodné údržby ze strany čního prostředí, nevhodné údržby ze strany 
uživatele nebo chyby zaviněné produktem, za který společnost IBM nenese odpovědnost. Záruční ý společnost IBM nenese odpovědnost. Záruční 
podmínky jsou porušeny odstraněním nebo úpravou identifikačních štítků stroje nebo jeho jednotlivých aněním nebo úpravou identifikačních štítků stroje nebo jeho jednotlivých 
dílů.  

TYTO ZÁRUKY PŘEDSTAVUJÍ VÝHRADNÍ ZÁRUKY AZÁRUKY PŘEDSTAVUJÍ VÝHRADNÍ ZÁRUKY AÝHRADNÍ ZÁRUKY A NAHRAZUJÍ VEŠKERÉ OSTATNÍ ŠKERÉ OSTATNÍ 
ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY VÝSLOVNÉ NEBO ODVOZENÉ VČETNĚ, MIMO JINÉ, PODMÍNKY VÝSLOVNÉ NEBO ODVOZENÉ VČETNĚ, MIMO JINÉ, ČETNĚ, MIMO JINÉ, 
ODVOZENÝCH ZÁRUK ČI PODMÍNEK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. ÁRUK ČI PODMÍNEK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. TI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. ÚČEL. 
TĚMITO ZÁRUKAMI JSOU VÁM UDĚLOVÁNA URČITÁ PRÁVA, VJSOU VÁM UDĚLOVÁNA URČITÁ PRÁVA, VPRÁVA, V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH H 
JURISDIKCÍ VÁM MOHOU VZNIKNOUT DALŠÍ PRÁVA. NĚKTERÉ JURISDIT DALŠÍ PRÁVA. NĚKTERÉ JURISDIURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ 
VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODVOZENÝCH ZÁRUK, POTOM SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÁ YLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODVOZENÝCH ZÁRUK, POTOM SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÁ ÁRUK, POTOM SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÁ ŠE UVEDENÁ 
VYLOUČENÍ A OMEZENÍ NEVZTAHUJÍ. VTAHUJÍ. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ JSOU VEŠKERÉ ZÁRUKY EŠKERÉ ZÁRUKY 
ČASOVĚ OMEZENY NA DÉLKU ZÁRUČNÍ LHŮTY. PO UPLYNUTÍ ZÁRUČNÍ LHŮTY NEPLATÍ VĚ OMEZENY NA DÉLKU ZÁRUČNÍ LHŮTY. PO UPLYNUTÍ ZÁRUČNÍ LHŮTY NEPLATÍ RUČNÍ LHŮTY. PO UPLYNUTÍ ZÁRUČNÍ LHŮTY NEPLATÍ 
ŽÁDNÉ ZÁRUKY.  

Položky, kterky, které záruka nepokrývá  

Společnost IBM nezaručuje nepřerušený a bezchybný provoz stroje.  

Jakákoli technická nebo jiná podpora poskytovaná pro tento stroj pod zárukou, například telefonické kákoli technická nebo jiná podpora poskytovaná pro tento stroj pod zárukou, například telefonické 
odpovědi na dotazy týkající se nastavení a instalace stroje, bude poskytována BEZ ZÁRUKY 
JAKÉHOKOLIV DRUHU.OKOLIV DRUHU.  



Záruční servis  

Chcete-li pro tento stroj získat záruční servis, obraťte se na společnost IBM nebo na vašeho prodejce. šeho prodejce. 
Pokud jste stroj nezaregistrovali u společnosti IBM, budete možná muset předložit doklad ožná muset předložit doklad o koupi.  

Po dobu záruky společnost IBM nebo příslušný prodejce (pokud má oprávnění společnosti IBM íslušný prodejce (pokud má oprávnění společnosti IBM 
poskytovat záruční servis) poskytuje bezplatně určité druhy oprav aat záruční servis) poskytuje bezplatně určité druhy oprav a výměn, které budou udržovat ve měn, které budou udržovat ve 
stavu nebo uvedou stroje do stavu odpovídajícího jejich specifikacím. Informace o dostupných typech 
servisu získáte od společnosti IBM nebo příslušného prodejce váte od společnosti IBM nebo příslušného prodejce v závislosti na zemi instalace. mi instalace. 
Společnost IBM nebo příslušný prodejce podle svého uvážení 1) opraví nebo vymění vadný stroj aho uvážení 1) opraví nebo vymění vadný stroj a 2) 
provede servisní zásah buď uď u vás anebo v servisním středisku. Společnost IBM nebo příslušný ý 
prodejce také zařídí a nainstaluje vybrané technické úpravy, které se vztahují ke stroji.  

Některé díly strojů IBM jsou navržené jako CRU (díly vyměnitelné zákazníkem), např. klávesnice, ů IBM jsou navržené jako CRU (díly vyměnitelné zákazníkem), např. klávesnice, ěnitelné zákazníkem), např. klávesnice, 
paměti nebo jednotky pevných disků. Společnost IBM vám zašle takovéto díly, abyste si je sami ů. Společnost IBM vám zašle takovéto díly, abyste si je sami i je sami 
vyměnili. Vadné díly pak musíte do 30 dnů od obdržení dílů na výměnu vrátit společnosti IBM. Jste ýměnu vrátit společnosti IBM. Jste 
sami zodpovědni, že si stáhnete patřičné aktualizace strojového kódu ařičné aktualizace strojového kódu a Licenčního interního kódu 
(LIC) z webové stránky IBM nebo jiného elektronického média abové stránky IBM nebo jiného elektronického média a že budete postupovat podle instrukcí 
IBM.  

Je-li součástí záručního servisu výměna stroje nebo jeho dílu, stane se původní díl majetkem 
společnosti IBM nebo příslušnéhoBM nebo příslušného prodejce a náhradní díl přejde do vašeho vlastnictví. Tímto 
potvrzujete, že všechny odstraněné části jsou původní azujete, že všechny odstraněné části jsou původní a nezměněné. Náhradní díl nemusí být nový, Náhradní díl nemusí být nový, 
ale bude v dobrém provozním stavu a bude alespoň funkčně rovnocenný původnímu dílu. Výměna ě rovnocenný původnímu dílu. Výměna 
však předpokládá, že na původní díl se vztahují záruční podmínky. Prvky, konverze nebo upgrady hují záruční podmínky. Prvky, konverze nebo upgrady 
často zahrnují odstranění dílů aů a jejich vrácení společnosti IBM. Na díl nahrazující původní díl se budou 
vztahovat záruční podmínky platné pro původní díl. ky platné pro původní díl.  

Zavazujete se, že před výměnou stroje nebo jeho dílu, ať už prostřednictvím společnosti IBM nebo ho dílu, ať už prostřednictvím společnosti IBM nebo 
prodejce, odstraníte všechny prvky, díly, rozšíření, úpravy ašechny prvky, díly, rozšíření, úpravy a doplňky, které nepodléhají těmto 
záručním podmínkám. čním podmínkám.  

Dále se zavazujete:  

1. zajistíte, že nebudou existovat žádné právní překážky nebo omezení, které by bránily výměně ýměně 
stroje;  

2. že pokud nejste vlastníkem stroje, získáte od jeho vlastníka oprávnění k provedení záručního 
servisu, ať už poskytovaného společností IBM nebo prodejcem; IBM nebo prodejcem;  

3. je-li to možné, budete před provedením servisu postupovat takto:  
a. budete se řídit postupy pro určení problému, jeho analýzu aho analýzu a zadání požadavku na 

servis, které vám poskytne společnost IBM nebo prodejce;M nebo prodejce;  
b. zabezpečíte veškeré programy, data a zdroje obsažené ve stroji;  
c. poskytnete společnosti IBM nebo prodejci dostatečný, volný aIBM nebo prodejci dostatečný, volný a bezpečný přístup ke 

stroji a umožníte tak splnění jejich závazků ah závazků a  
d. budete společnost IBM nebo prodejce informovat o změnách umístění stroje. ístění stroje.  

Společnost IBM odpovídá za ztrátu nebo škodu na vašem stroji vi v době, kdy 1) stroj je v držení 
společnosti IBM nebo 2) během přepravy vřepravy v případech, kdy za přepravní náklady odpovídá 
společnost IBM.  

Společnost IBM ani váš prodejce neodpovídají za vaše důvěrné, vlastnické nebo soukromé informace, ůvěrné, vlastnické nebo soukromé informace, 
které jsou ve stroji obsaženy ve chvíli, kdy jej z jakéhokoli důvodu vracíte společnosti IBM nebo BM nebo 
prodejci. Všechny tyto informace byste měli před předáním stroje odstranit.  

Omezení odpovědnosti za škodyzení odpovědnosti za škody  

Mohou nastat okolnosti, kdy zkolnosti, kdy z důvodu neplnění na straně společnosti IBM nebo z jiného důvodu vám ám 
vznikne nárok na náhradu škody ze strany společnosti IBM. V takovém případě, bez ohledu na to, na ém případě, bez ohledu na to, na 



jakém základě budete oprávněn požadovat náhradu škody od společnosti IBM (včetně podstatného čnosti IBM (včetně podstatného 
porušení, nedbalosti, uvedení v omyl nebo jiného porušení závazkového nebo mimozávazkového ávazkového nebo mimozávazkového 
vztahu), bude společnost IBM odpovědná nejvýše do částky odpovídající:ýše do částky odpovídající:  

1. náhradě škody na zdraví (včetně usmrcení) a) a škody na nemovitém majetku a movitém 
osobním majetku; a  

2. náhradě jiné skutečné přímé škody do výše pýše poplatků (pokud jsou průběžné, uplatní se výše 
odpovídající souhrnu poplatků za 12 měsíců) za stroj, který je předmětem nároku. Pro účely 2 měsíců) za stroj, který je předmětem nároku. Pro účely ly 
tohoto odstavce zahrnuje termín „stroj“ i strojový kód a Licenční interní kód (LIC).  

Toto omezení platí na subdodavatele společnosti IBM a vašeho prodejce. Jedná se oá se o maximum, za 
které budou společnost IBM, její subdodavatelé a váš prodejce kolektivně odpovědní.ce kolektivně odpovědní.  

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE SPOLEČNOST IBM ODPOVĚDNÁ ZA NÁSLEDUJÍCÍ: 1) NÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE SPOLEČNOST IBM ODPOVĚDNÁ ZA NÁSLEDUJÍCÍ: 1) M ODPOVĚDNÁ ZA NÁSLEDUJÍCÍ: 1) CÍ: 1) 
NÁROKY TŘETÍCH STRAN VŮČI VÁM NA NÁHRAVŮČI VÁM NA NÁHRADU ŠKODY (VYJMA TĚCH, KTERÉ JSOU Y (VYJMA TĚCH, KTERÉ JSOU U 
UVEDENY V PRVNÍM BODĚ VÝŠE); 2) ZTRÁTU NEBO ŠKODU NA VAŠICH ZÁZNAMECH ČI ; 2) ZTRÁTU NEBO ŠKODU NA VAŠICH ZÁZNAMECH ČI VAŠICH ZÁZNAMECH ČI 
DATECH; NEBO 3) ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY ČI ZA NÁSLEDNÉ O 3) ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY ČI ZA NÁSLEDNÉ BO NEPŘÍMÉ ŠKODY ČI ZA NÁSLEDNÉ A NÁSLEDNÉ 
HOSPODÁŘSKÉ ŠKODY, VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU ČI ÚSPOR, AVČETNĚ UŠLÉHO ZISKU ČI ÚSPOR, AÚSPOR, A TO I PŘÍPADĚ, ŽE 
SPOLEČNOST IBNOST IBM, JEJÍ SUBDODAVATELÉ ČI VÁŠ PRODEJCE BYLI NA TAKOVOU MOŽNOST ÁŠ PRODEJCE BYLI NA TAKOVOU MOŽNOST TAKOVOU MOŽNOST 
UPOZORNĚNI PŘEDEM. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ EDEM. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ ŽŇUJÍ VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ 
NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, VDILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE VÁS VÝŠE UVEDENÉ AKOVÉM PŘÍPADĚ SE VÁS VÝŠE UVEDENÉ ÝŠE UVEDENÉ 
OMEZENÍ ČI VYLOUČENÍ NETÝKÁ.TÝKÁ.  

Rozhodující právo  

Vy i společnost IBM souhlasíte s použitím právních předpisů země, ve které jste stroj získali. Těmito rávních předpisů země, ve které jste stroj získali. Těmito 
právními předpisy se budou řídit, vykládat abudou řídit, vykládat a vynucovat všechna práva, povinnosti a závazky ať vaše, 
nebo společnosti IBM, vzešlé nebo související jakýmkoliv způsM, vzešlé nebo související jakýmkoliv způsobem s obsahem této smlouvy, bez 
ohledu na konflikt sdu na konflikt s právními principy.  
   

Část 2 - Podmínky specifické pro jednotlivé státyPodmínky specifické pro jednotlivé státyjednotlivé státy  

AMERIKYERIKY  

BRAZÍLIE  

Rozhodující právo:: Za první odstavec je přidán následující text:  

Všechny pře vzešlé z tohoto Prohlášení budoProhlášení budou výhradně řešeny soudem města Rio de Janeiro.  

SEVERNÍ AMERIKA  

Záruční servis: K tomuto oddílu je přidán následující text:  

Pro záruční servis IBM volejte vzáruční servis IBM volejte v Kanadě nebo Spojených státech na číslo 1ch státech na číslo 1-800-IBM-SERV (42626-
7378).  

KANADADA  

Rozhodující právo: Následující výraz nahrazuje text „právních předpisů země, ve které jste stroj ě, ve které jste stroj 
získali“ z prvního odstavce:  

právních předpisů provincie Ontario.  



SPOJENÉ STÁTYNÉ STÁTY  

Rozhodující právo: Následující výraz nahrazuje text „právních předpisů země, ve které jste stroj xt „právních předpisů země, ve které jste stroj 
získali“ z“ z prvního odstavce:  

právních předpisů státu New York.w York.  

ASIE AE A PACIFICKÁ OBLAST  

AUSTRÁLIE  

Záruční podmínky IBM pro stroje:ruční podmínky IBM pro stroje: K tomuto oddílu je přidán následující odstavec:  

Záruční podmínky určené v tomto oddílu jsou dodatkem k právům, které pro vás mohou vyplývat ze hou vyplývat ze 
zákona Trade Practices Act z roku 1974 nebo jiné podobné legislativy a74 nebo jiné podobné legislativy a jsou omezeny pouze 
v rozsahu povoleném příslušnou legislativou.  

Omezení odpovědnosti: K tomuto oddílu je přidán následující text:  

Jestliže společnost IBM poruší podmínky nebo záruky odvozené ze zákona Trade Practices Act zé ze zákona Trade Practices Act z roku 
1974 nebo jiné podobné legislativy, je odpovědnost společnosti IBM omezena na opravu nebo gislativy, je odpovědnost společnosti IBM omezena na opravu nebo 
výměnu zboží nebo na dodání rovnocenného zboží. Jestliže se taková podmínka nebo záruka ží nebo na dodání rovnocenného zboží. Jestliže se taková podmínka nebo záruka 
vztahuje k právu prodeje, odloučenému vlastnictví či spravedlivému vlastnickému nároku nebo je 
zboží druhu obvykle získávaného pro osobní, domácí či rodinné použití nebo spotřebu, pak nelze řebu, pak nelze 
aplikovat žádná omezení z tohoto odstavce.  

Rozhodující právo: Následující výraz nahrazuje text „právních předpisů země, ve které jste stroj ů země, ve které jste stroj 
získali“ z prvního odstavce:  

právních předpisů země nebo teritoria.  

KAMBODŽA, LAOS ALAOS A VIETNAM  

Rozhodující právo:ávo: Následující výraz nahrazuje text „právních předpisů země, ve které jste strojásledující výraz nahrazuje text „právních předpisů země, ve které jste strojé jste stroj 
získali“ z prvního odstavce:  

právních předpisů státu New York.w York.  

K tomuto oddílu je přidán následující text:án následující text:  

Pře a rozdíly vzešlé nebo související s tímto Prohlášením budou finálně řešeny arbitráží vášením budou finálně řešeny arbitráží v Singapuru 
v souladu s předpisy ICC (International Cham(International Chamber of Commerce). Arbitrážní rozhodčí, určený nebo 
určení v souladu s těmito předpisy, budou mít pravomoc samostatně a na základě platnosti smlouvy 
rozhodnout o postoupení k arbitráži. Výrok rozhodčího soudu bude konečný aýrok rozhodčího soudu bude konečný a závazný pro 
zúčastněné strany bez odvolání. Výrok bude v písemné formě amné formě a bude obsahovat shromážděná fakta 
a právní závěry.  

Všechna jednání včetně dokumentace, uváděné při těchto jednáních, budou vedena vjednání včetně dokumentace, uváděné při těchto jednáních, budou vedena v anglickém 
jazyce. Počet arbitrážních rozhodčích bude tři, přičemž každá strana sporuPočet arbitrážních rozhodčích bude tři, přičemž každá strana sporu je oprávněna jmenovat 
jednoho.  

Dva arbitrážní rozhodčí, jmenovaní stranami, před projednáváním jmenují třetího do odvolání. Třetí 
arbitrážní rozhodčí bude předseda. Uvolněný post předsedy bude zaplněn prezidentem ICC. Ostatní ěný post předsedy bude zaplněn prezidentem ICC. Ostatní 
uvolněné posty budou zaplněny příslušnými nominujícími stranami. Jednání bude pokračovat od šnými nominujícími stranami. Jednání bude pokračovat od 
místa, kdy došlo k uvolnění postu.  



Pokud jedna strana odmítne nebo zz jiného důvodu nezajistí arbitrážního rozhodčího do 30 dnů od 
doby, kdy jej druhá strana jmenovala, bude prvně zvolený arbiprvně zvolený arbitrážní rozhodčí výhradní za 
předpokladu, že byl platně a řádně jmenován.  

Anglická verze této smlouvy je nadřazená všem ostatním jazykovým verzím.  

HONG KONG A MACAO  

Rozhodující právo:právo: Následující výraz nahrazuje text „právních předpisů země, ve které jstě, ve které jste stroj 
získali“ z prvního odstavce:  

právních předpisů zvláštní administrativní oblasti Hong Kong  

INDIE  

Omezení odpovědnosti: Následující text nahrazuje položky 1 ay 1 a 2 tohoto oddílu:  

1. náhrada škody na zdraví (včetně usmrcení) ay na zdraví (včetně usmrcení) a škody na nemovitém majetku a movitém 
osobním majetku bude omezena pouze na škody z nedbalosti ze strany společnosti IBM;BM;  

2. v případě vzniku jakýchkoliv skutečných škod zaviněných nedodržením záručních nebo žením záručních nebo 
souvisejících podmínek společností IBM bude výše odpovědnosti společnosti IBMýše odpovědnosti společnosti IBM omezena 
výší částky, kterou jste zaplatili za stroj, jenž je předmětem nároku.jste zaplatili za stroj, jenž je předmětem nároku.  

JAPONSKOAPONSKO  

Rozhodující právo: K tomuto oddílu je přidán následující text:  

Všechny pochyby, vztahující se kby, vztahující se k této smlouvě, budou nejprve společně řešeny v dobré víře a 
v souladu s principy vzájemné důvěry. ůvěry.  

NOVÝ ZÉLANDÝ ZÉLAND  

Záruční podmínky IBM pro stroje:BM pro stroje: K tomuto oddílu je přidán následující odstavec:  

Záruční podmínky určené v tomto oddílu jsou dodatkem k právům, které pro vás mohou plynout ze hou plynout ze 
zákona Consumer Guarantees Act z roku 1993 nebo jiné legislativy, které nemohou být vyloučeny jiné legislativy, které nemohou být vyloučeny 
nebo omezeny. Zákon Consumer Guarantees Act zGuarantees Act z roku 1993 se na zboží, které společnost IBM M 
poskytuje, nevztahuje, jestliže zboží slouží pro obchodní účely, jak je definováno v zákonu.  

Omezení odpovědnosti: KK tomuto oddílu je přidán následující text:  

Jestliže nejsou stroje získány pro obchodní účely, jak je definováno v zákonu Consumer Guarantees Consumer Guarantees 
Act z roku 1993, jsou omezení v tomto oddílu podřízena omezením tohoto zákona.hoto zákona.  

ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKAKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA  

Rozhodující právo:dující právo: Tento oddíl je nahrazen následujícím textem:zen následujícím textem:  

Vy i společnost IBM souhlasíte s použitím právních předpisů státu New York (pokud místní právní ch předpisů státu New York (pokud místní právní 
předpisy neurčují jinak). Těmito právními předpisy se budou řídit, vykládat aak). Těmito právními předpisy se budou řídit, vykládat a vynucovat všechna práva, 
povinnosti a závazky ať vaše, nebo společnosti IBM, vzešlé nebo související jakýmkoliv způsobem ť vaše, nebo společnosti IBM, vzešlé nebo související jakýmkoliv způsobem ůsobem 
s obsahem tohoto Prohlášení, bez ohledu na konflikt s právními principy.  

Všechny pře aře a rozdíly vzešlé nebo související s tímto Prohlášením budou nejprve řešeny přátelskou 
domluvou. Pokud toto selže, může každý zže, může každý z nás postoupit spor k arbitrážní komisi China International 
Economic and Trade Arbitration Commission vTrade Arbitration Commission v Pekingu (ČLR). Spor bude řešen v). Spor bude řešen v souladu s jejími 



arbitrážními pravidly a nařízeními. Arbitrážní tribunál bude sestávat ze tří arbitrážních rozhodčích. ch rozhodčích. 
Používaným jazykem bude angličtina a čínština. Výrok rozhodčího soudu bude konečný aVýrok rozhodčího soudu bude konečný a závazný pro 
zúčastněné strany a bude vynutitelný na základě pravidel Convention on the Recognition and Convention on the Recognition and 
Enforcement of Foreign Arbitral Awards (1958).958).  

Arbitrážní poplatky budou uhrazeny stranou, která spor prohrála, pokud nebude výrokem arbitrážního ýrokem arbitrážního 
soudu stanoveno jinak.  

Po dobu arbitrážního řízení bude pokračovat platnost tohoto Prohlášení s výjimkou těch částí, ěch částí, kvůli 
kterým je vedena pře a které jsou součástí arbitrážního řízení. bitrážního řízení.  

EVROPA, STŘEDNÍ VÝCHOD, AFRIKA (EMEA)DNÍ VÝCHOD, AFRIKA (EMEA)  

NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY PLATÍ PRO VŠECHNY STÁTY EMEA:LEDUJÍCÍ PODMÍNKY PLATÍ PRO VŠECHNY STÁTY EMEA:RO VŠECHNY STÁTY EMEA:  

Tyto omezené záruční podmínky se vztahují na stroje zakoupené od společnosti IBM nebo prodejcůBM nebo prodejců 
IBM.  

Záruční servis:  

Pokud jste stroj IBM zakoupili v Belgii, v Dánsku, v Estonsku, ve Finsku, ve Francii, v Irsku, na 
Islandu, v Itálii, v Litvě, v Lotyšsku, v Lucembursku, v Německu, v Nizozemsku, v Norsku, 
v Portugalsku, v Rakousku, v Řecku, ve Španělsku, ve Švédsku, ve Švýcarsku nebo ve Velké Británii, Velké Británii, 
lze záruční servis na tento stroj realizovat buď (1) u prodejce IBM, který má oprávnění poskytovat dejce IBM, který má oprávnění poskytovat 
záruční servis, nebo (2) ubo (2) u společnosti IBM, a to v libovolném z těchto států. Pokud jste stroj IBM ů. Pokud jste stroj IBM 
zakoupili v Albánii, v Arménii, v Bělorusku, vělorusku, v Bosně a Hercegovině, v Bulharsku, v České republice, ve 
Federativní republice Jugoslávie, vávie, v Gruzii, v Chorvatsku, v Maďarsku, v Kazachstánu, v Kyrgyzstánu, gyzstánu, 
v bývalé jugoslávské republice Makedonie, v Moldávii, v Polsku, v Rumunsku, v Rusku, ve Slovenské 
republice, ve Slovinsku nebo na Ukrajině, lze záruční servis na tento stroj realizovat buď (1) ď (1) 
u prodejce IBM, který má oprávnění poskytovat záruční servis, nebo (2) uytovat záruční servis, nebo (2) u společnosti IBM, a to 
v libovolném z těchto stchto států.  

Pokud jste stroj IBM zakoupili v některém ze států Středního východu nebo Afriky, můžete servis na m ze států Středního východu nebo Afriky, můžete servis na a 
tento stroj uplatnit u společnosti IBM v zemi nákupu, pokud zde tato provádí záruční servis, nebo 
u prodejce IBM, pokud tento má oprávnění společnosti IBM poskytovat záruční servis pro daný stroj ý stroj 
v daném státu. Záruční servis je v Africe dostupný do 50 km od autorizovaného servisu IBM. Pokud se km od autorizovaného servisu IBM. Pokud se 
nacházíte dále než 50 km od autorizovaného servisu IBM, jste odpovědni za uhrazení nákladů na 0 km od autorizovaného servisu IBM, jste odpovědni za uhrazení nákladů na 
dopravu stroje.  

Rozhodující právo:  

Příslušné právní předpisy, kterými se budou řídit, vykládat a vynucovat všechna práva, povinnosti 
a závazky, vzešlé nebo související jakýmkoliv způsobem s obsahem této smlouvy, bez ohledu na 
konflikt s právními principy, stejně jako podrávními principy, stejně jako podmínky specifické pro daný stát a příslušný soud k této 
smlouvě vycházejí ze státu, ve kterém je prováděn záruční servis. Výjimku tvoří: 1) Albánie, Bosna zejí ze státu, ve kterém je prováděn záruční servis. Výjimku tvoří: 1) Albánie, Bosna bánie, Bosna 
a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, munsko, Slovensko, Slovinsko, 
Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldávie, Rusko, Tádžikistán Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldávie, Rusko, Tádžikistán 
Turkmenistán, Ukrajina amenistán, Ukrajina a Uzbekistán - platí právní předpisy Rakouska. 2) Estonsko, Lotyšsko aEstonsko, Lotyšsko a Litva - 
platí právní předpisy Finska. 3) Alžírsko, Benin, Burkina Faso, Kamerunurkina Faso, Kamerun, Kapverdy, Středoafrická 
republika, Čad, Kongo, Džibuti, Konžská demokratická republika, Rovníková Guinea, Francie, Gabon, Čad, Kongo, Džibuti, Konžská demokratická republika, Rovníková Guinea, Francie, Gabon, Guinea, Francie, Gabon, 
Gambie, Guinea, Guinea-Bissau, Pobřeží slonoviny, Libanon, Mali, Mauretánie, Maroko, Niger, ko, Niger, 
Senegal, Togo a Tunisko - Podmínky se budou pojit a vztahy mezi stranami budou určovány hy mezi stranami budou určovány 
v souladu s právními předpisy Francie a všechny pře vzešlé z těchto Podmínek nebo týkající se jejich Podmínek nebo týkající se jejich 
porušení nebo provádění, včetně soudních procesů, budou výhradně řešeny Komerčním soudem ů, budou výhradně řešeny Komerčním soudem 
v Paříži. 4) Angol4) Angola, Bahrajn, Botswana, Burundi, Egypt, Eritrea, Etiopie, Ghana, Jordánsko, Keňa, ánsko, Keňa, 
Kuvajt, Libérie, Malawi, Malta, Mosambik, Nigérie, Omán, Pákistán, Katar, Rwanda, Sv. Tomáš, Omán, Pákistán, Katar, Rwanda, Sv. Tomáš, 
Saudské Arábie, Sierra Leone, Somálsko, Tanzanie, Uganda, Spojené arabské emiráty, Arábie, Sierra Leone, Somálsko, Tanzanie, Uganda, Spojené arabské emiráty, Velká 
Británie, Západní pásmo/Gaza, Jemen, Zambie a Zimbabwe - Podmínky se budou řídit anglickým y se budou řídit anglickým 



právem a související pře se budou předkládat k výhradní jurisdikci anglickým soudům. 5) VV Řecku, 
Izraeli, Itálii, Portugalsku a Španělsku bude jakýkoliv právníýkoliv právní nárok vzešlý z těchto Podmínek 
přednesen a nakonec řešen příslušným soudem v Aténách, Tel Avivu, Milánu, Lisabonu nebo , Tel Avivu, Milánu, Lisabonu nebo 
Madridu.  

NÁSLEDUJÍCÍ USTANOVENÍ SE VZTAHUJÍ KLEDUJÍCÍ USTANOVENÍ SE VZTAHUJÍ KK UVEDENÝM STÁTŮM:  

RAKOUSKO AUSKO A NĚMECKO  

Záruka IBM pro stroje:pro stroje: Následující text nahrazuje první větu prvního odstavce tohoto oddílu:  

Záruka stroje IBM pokrývá funkčnost stroje při běžném používání afunkčnost stroje při běžném používání a soulad stroje s příslušnými ými 
specifikacemi.  

K tomuto oddílu jsou přidány následující odstavce:řidány následující odstavce:  

Minimální záruční lhůta pro stroj je šest měsíců. PPokud není společnost IBM či prodejce schopen 
opravit stroj IBM, můžete požádat o částečné vrácení peněz ve výši odpovídající snížené hodnotě é vrácení peněz ve výši odpovídající snížené hodnotě 
neopraveného stroje či požádat o zrušení smlouvy týkající se tohoto stroje akající se tohoto stroje a dostat peníze zpět.  

Rozsah záruky: Druhý odstavec neplatí.  

Záruční servis: K tomuto oddílu je přidán následující text:xt:  

Během záruční lhůty bude přeprava nefunkčního stroje do společnosti IBM provedena na náklady řeprava nefunkčního stroje do společnosti IBM provedena na náklady 
společnosti IBM.  

Omezení odpovědnosti:dpovědnosti: K tomuto oddílu je přidán následující odstavec:  

Omezení a výjimky určené v Prohlášení IBM oM o omezené záruce se nevztahují na škody způsobené bené 
společností IBM záměrně nebo hrubou nedbalostí a na vyjádřenou záruku.řenou záruku.  

Na konec prvního odstavce položky 2 je přidána tato věta:y 2 je přidána tato věta:  

Odpovědnost společnosti IBM v tomto bodě je omezena na porušení základních podmínek smlouvy a na porušení základních podmínek smlouvy 
v případech nedbalosti.  

EGYPT  

Omezení odpovědnosti: Následující text nahrazuje položku 2 tohoto oddílu:zuje položku 2 tohoto oddílu:  

v případě vzniku dalších skutečných přímých škod bude odpovědnost společnosti IBBM omezena na 
celkovou částku, kterou jste zaplatili za stroj, jenž je předmětem nároku. Pro účely tohoto odstavce účely tohoto odstavce 
zahrnuje termín „stroj“ i strojový kód a Licenční interní kód (LIC). C).  

Ustanovení týkající se subdodavatelů a prodejců (nezměněno).rodejců (nezměněno).  

FRANCIEANCIE  

Omezení odpovědnosti: Následující text nahrazuje druhou větu prvního odstavce tohoto oddílu:prvního odstavce tohoto oddílu:  

Bez ohledu na skutečnost, na jejímž základě vám tento nárok na náhradu škody ze strany IBM vznikl, IBM vznikl, 
je odpovědnost společnosti IBM omezena pouze na: (položky 1 a 2 zůstávají nezměněny)ůstávají nezměněny)  



IRSKOKO  

Rozsah záruky: K tomuto oddílu je přidán následující text:  

Kromě výslovně uvedeného v tomto Prohlášení, všech zákonných podmínkách včetně odvozených ch zákonných podmínkách včetně odvozených 
záruk, ale bez újmy na obecnosti všeho předchozího, jsou všechny záruky odvosti všeho předchozího, jsou všechny záruky odvozené ze zákona Sale 
of Goods Act zAct z roku 1893 nebo zákona Sale of Goods and Supply of Services Act zvices Act z roku 1980 takto 
vyloučeny.  

Omezení odpovědnosti:ědnosti: Následující text nahrazuje položky jedna aky jedna a dvě tohoto oddílu:  

1. smrt, zranění osob či poškození nemovitého škození nemovitého majetku způsobené výhradně nedbalostí 
společnosti IBM; aBM; a  

2. náhrada jiné skutečné přímé škody do výše 125 procent poplatků (pokud jsou průběžné, ýše 125 procent poplatků (pokud jsou průběžné, 
uplatní se výše odpovídající souhrnu poplatků za 12 měsíců) za stroj, který je předmětem či výše odpovídající souhrnu poplatků za 12 měsíců) za stroj, který je předmětem či či 
příčinou nároku.  

Ustanovení týkající se subdodavatelů a prodejců (nezměněno).(nezměněno).  

Na konec tohoto oddílu je přidán následující odstavec::  

Odpovědnost společnosti IBM i vaše celkové opravné prostředky, bez ohledu na to, zda jsou uvedeny y, bez ohledu na to, zda jsou uvedeny 
ve smlouvě či vznikly jako porušení práva, budou s ohledem na libovolné standardní situace omezeny 
pouze na škody.  

ITÁLIE  

Omezení odpovědnosti: Následující text nahrazuje druhou větu prvního odstavce:  

V těchto případech, není-li právně stanoveno jinak, zodpovídá společnost IBM pouze za toto:  

1. (nezměněno)  
2. v případě vzniku jakýchkoliv skutečných přímých škod zaviněných nedodržením záručních ýchkoliv skutečných přímých škod zaviněných nedodržením záručních 

nebo souvisejících podmínek společností IBM bude výše odpovědnosti společnosti IBM jících podmínek společností IBM bude výše odpovědnosti společnosti IBM 
omezena výší částky, kterou jste zaplatili za stroj, který je předmětem nároástky, kterou jste zaplatili za stroj, který je předmětem nároku.  

Ustanovení týkající se subdodavatelů a prodejců (nezměněno).).  

Následující odstavec nahrazuje druhý odstavec tohoto oddílu:  

Není-li právně stanoveno jinak, neodpovídá společnost IBM ani její prodejce za žádné zBM ani její prodejce za žádné z následujících 
položek:(položky 1 ay 1 a 2 nezměněny) 3) nepřímé škody, ay, a to ani v případě, že jsou o možnosti těchto 
škod společnost IBM či její prodejce informováni.M či její prodejce informováni.  

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA, NAMIBIE, BOTSWANA, LESOTHO AHOAFRICKÁ REPUBLIKA, NAMIBIE, BOTSWANA, LESOTHO ATSWANA, LESOTHO A SVAZIJSKO  

Omezení odpovědnosti:ní odpovědnosti: K tomuto oddílu je přidán následující text:  

Celková zodpovědnost společnosti IBM za skutečné přímé škody vzniklé nedodržením záručních a skutečné přímé škody vzniklé nedodržením záručních 
podmínek a souvisejících podmínek ze strany společnosti IBM bude omezena na částku, kterou jste BM bude omezena na částku, kterou jste 
zaplatili za stroj, jenž je předmětem nároku.  



VELKÁ BRITÁNIE  

Omezení odpovědnosti: Následující text nahrazuje položky 1 a 2 tohoto oddílu:  

1. škody na zdraví (včetně usmrcení) či škody na nemovitém majetku, způsobené výhradně y na zdraví (včetně usmrcení) či škody na nemovitém majetku, způsobené výhradně ýhradně 
nedbalostí společnosti IBM;  

2. náhrada jiné skutečné přímé škody až do výše 125 procent poplatků (pokudmé škody až do výše 125 procent poplatků (pokud jsou průběžné, běžné, 
uplatní se výše odpovídající souhrnu poplatků za 12 měsíců) za stroj, který je předmětem či 2 měsíců) za stroj, který je předmětem či 
příčinou nároku.  

K tomuto odstavci je přidán následující text  

3. porušení závazků společnosti IBM odvozených zIBM odvozených z části 12 zákona Sale of Goods Act zAct z roku 
1979 nebo části 2 zákona Supply of Goods and Services Act zGoods and Services Act z roku 1982.  

Ustanovení týkající se subdodavatelů aů a prodejců (nezměněno).  

Ke konci tohoto oddílu je přidán následující textán následující text  

Odpovědnost společnosti IBM ičnosti IBM i vaše celkové opravné prostředky, bez ohledu na to, zda jsou uvedeny 
ve smlouvě či jako vznikly jako porušení práva, budou smlouvě či jako vznikly jako porušení práva, budou s ohledem na libovolné standardní situace 
omezeny pouze na škody.  


