Pravidla pro Dodavatele – nakládání s ochrannými známkami
Pravidla se aplikují na Dodavatele a jejich subdodavatele, kteří MOL poskytují plnění, jehož součástí je
nakládání s ochrannou známkou MOL, ochrannou známkou jakéhokoliv člena skupiny MOL či
ochrannou známkou třetí strany, jež bude Dodavateli předána v rámci plnění Smlouvy (dále jen
Ochranná známka).
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VŠEOBECNÉ INFORMACE
Dodavatel bere na vědomí, že Ochranné známky jsou ochrannými známkami uznávanými trhem
a pro zákazníky označují MOL, resp. jiného vlastníka Ochranné známky. Proto platí, že jakékoliv
nedostatky v kvalitě poskytnutého plnění (zejména dodaného zboží) mohou vážně poškodit MOL
a její dobré jméno (ať už při poskytnutí plnění s Ochrannou známkou MOL nebo při poskytnutí
plnění s Ochrannou známkou jiného subjektu, čímž dojde k negativnímu ovlivnění vztahů s těmito
subjekty – zákazníky či partnery MOL).
Tato pravidla obsahují obecné podmínky vztahující se na výrobu, balení a skladování zboží
nesoucího Ochrannou známku (dále jen Zboží) Dodavatelem jakožto výrobcem v jeho výrobních
závodech a na dodávku Zboží Dodavatelem jakožto distributorem.
Dodavatel se v souladu s těmito pravidly zavazuje poskytovat plnění (zejména dodávat Zboží),
co se týče Ochranných známek, v souladu s pokyny a požadavky MOL, přičemž bere na vědomí,
že tyto je MOL oprávněna změnit (např. požadovat úpravu vzhledu Zboží).
POUŽITÍ OCHRANNÝCH ZNÁMEK
Plněním dle Smlouvy nedochází k převodu ani přechodu vlastnictví Ochranné známky. MOL je
oprávněna s Ochrannými známkami nakládat v rozsahu potřebném pro plnění Smlouvy.
MOL prohlašuje, že na Ochranných známkách neváznou práva třetích osob, která by bránila
plnění dle Smlouvy, zejména není Ochranná známka v konfliktu s jinou ochrannou známkou, jíž
by byly chráněny výrobky nebo služby shodné s plněním dle Smlouvy.
MOL uděluje Dodavateli souhlas s užitím Ochranné známky související s plněním dle Smlouvy,
a to pouze za účelem plnění Smlouvy.
Plnění, které je označeno Ochrannou známkou (zejména Zboží), může být poskytováno třetím
stranám pouze s předchozím písemným souhlasem MOL.
Možnost obrany proti jakýmkoli nárokům třetích stran ve vztahu k Ochranným známkám či jejich
použití je vyhrazena MOL a vlastníku Ochranné známky, je-li odlišný od MOL.
Dodavatel je povinen neprodleně informovat MOL, pokud dojde k zásahu do jeho práv tím, že
třetí strana vznese svůj nárok týkající se Ochranné známky, nebo pokud bude jinak zasaženo
právo MOL týkající se Ochranné známky.
PODLICENCE
Dodavatel je oprávněn pověřit plněním dle Smlouvy (tj. zejména výrobou Zboží) třetí stranu
(subdodavatele) a poskytnout jí za tímto účelem podlicenci k užití Ochranné známky pouze na
základě předchozího písemného souhlasu MOL. To neplatí pro členy skupiny Dodavatele, kteří
mohou být pověřeni plněním i bez předchozího písemného souhlasu MOL.
Pověří-li Dodavatel plněním dle Smlouvy třetí stranu, je odpovědný za dodržení podmínek
stanovených Smlouvou a těmito pravidly, jako by plnil on sám. Dodavatel nesmí převést na
subdodavatele sublicenci ve větším rozsahu, než je licence upravená těmito pravidly.
SPECIFIKACE ZBOŽÍ
Dodavatel se zavazuje vyrábět a balit Zboží v souladu s veškerými technickými požadavky na
toto Zboží. Ty zahrnují specifické (kvalitativní) vlastnosti a podrobný popis Zboží, zejména
zákonné požadavky platné v místě dodání, včetně příslušných předpisů týkajících se výroby,
balení, označování, distribuce apod.
Dodavatel je povinen uchovávat veškeré záznamy a dokumenty požadované příslušnými
zákonnými ustanoveními a informace o Zboží a balení, a to v příslušném závodu skupiny
Dodavatele a v přístupné formě, přičemž je povinen tyto na požádání zpřístupnit MOL.
Dodavatel je povinen informovat MOL o všech změnách souvisejících se Zbožím a posílat MOL
vzorky Zboží. Zboží je možné upravovat/měnit pouze s předchozím písemným souhlasem MOL.
Pokud Zboží nesplňuje veškeré technické požadavky, je MOL oprávněna toto Zboží stáhnout
z prodeje a požadovat po Dodavateli úhradu tímto vzniklé škody.
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4.4.

Dodavatel je povinen převzít záruku za jím dodávané Zboží a ručí za to, že Zboží odpovídá jeho
technické specifikaci. Dodavatel odpovídá za veškeré nároky vyplývající z odpovědnosti za vady
Zboží v souladu s příslušnými právními předpisy.
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VZHLED BALENÍ
Balení a označování Zboží bude probíhat v souladu s pravidly stanovenými nebo schválenými
MOL. Práva k duševnímu vlastnictví týkající se obalu Zboží a související vlastnická práva
zůstávají ve výhradním vlastnictví MOL, příslušného člena Skupiny MOL nebo příslušného
smluvního partnera MOL. Dodavatel je oprávněn tato práva uplatňovat pouze za účelem
dosažení cílů stanovených Smlouvou nebo těmito pravidly. Dodavatel není oprávněn využít návrh
balení Zboží pro své vlastní účely ani účely třetích stran ani jej předat či zpřístupnit třetím stranám
bez předchozího písemného souhlasu MOL, a to s výjimkou uvedenou výše v sekci „Podlicence“.
Pokud Dodavatel navrhl obal Zboží či některou jeho část sám, MOL získává výhradní licenci
k používání tohoto díla ve spojení se Zbožím, přičemž cena za tuto licenci je obsažena v kupní
ceně Zboží. Tato licence je časově i prostorově neomezená, zároveň není účelově vázaná.
Dodavatel je na požádání povinen předložit MOL návrhy balení Zboží, a to v elektronické
editovatelné podobě.
MOL zaručuje, že návrh balení neporušuje žádné právo duševního vlastnictví, ledaže byla část
balení porušující právo duševního vlastnictví vyrobena Dodavatelem.
Pokud dojde k porušení práv duševního vlastnictví, a to částí návrhu balení, který je výsledkem
společné činnosti obou Stran, Strany uhradí náhradu škody rovným dílem.
Pokud se Strany nedohodly jinak, pak je vzhled balení neměnný po dobu 3 let. Pokud si během
této doby vyžádá MOL jakékoliv změny vzhledu balení Zboží, ponese veškeré tím vzniklé
náklady.
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OZNAČOVÁNÍ A MATERIÁL BALENÍ
Konkrétní parametry spotřebitelských i manipulačních obalů budou stanoveny na základě dohody
Stran. Dodavatel je povinen obstarat obalový materiál.
Dodavatel nese výhradní odpovědnost za to, že Zboží – v souladu se všemi informacemi
poskytnutými MOL v místě dodání – splňuje veškeré zákonné požadavky i požadavky stanovené
dalšími předpisy týkající se označování e/nebo technických vlastností balení.
ZÁSOBY OBALOVÉHO MATERIÁLU
Dodavatel je povinen zajistit a uchovávat dostatečné množství obalového materiálu pro balení
Zboží v období uvedeném ve Smlouvě, a není-li uvedeno, pak na dobu 6 měsíců.
Pokud MOL přestane Zboží prodávat nebo pokud se změní balení Zboží, odevzdá Dodavatel na
žádost MOL veškerý nepoužitý obalový materiál, přičemž MOL je povinna Dodavateli proplatit
cenu tohoto materiálu do výše ceny odpovídající množství, jaké je Dodavatel povinen dle Smlouvy
nebo těchto pravidel uchovávat, ledaže dojde k ukončení výroby Zboží z důvodu porušení
smluvních povinností Dodavatele a následného vypovězení Smlouvy ze strany MOL. V takovém
případě MOL není povinna Dodavateli nahradit škodu vzniklou nevyužitím obalového materiálu,
Dodavatel je povinen zlikvidovat obalový materiál na vlastní náklady a písemně tuto likvidaci
doložit MOL.
OMEZENÍ POUŽITÍ
Dodavatel je povinen postupovat při balení a označování Zboží v souladu s písemnými pokyny
MOL a platnými právními předpisy. MOL bude informovat Dodavatele o případných změnách
platné legislativy týkající se balení a označování Zboží. Dodavatel má výhradní odpovědnost za
to že Zboží splňuje právní a další předpisy platné pro danou oblast, jakož i interní předpisy MOL
upravující označování a balení.
Dodavatel je povinen uchovávat dokumenty potřebné k prokázání dodržování povinností
stanovených těmito pravidly a Smlouvou a kdykoli je na požádání předložit MOL.
Dodavatel je oprávněn využít Ochranné známky, loga, obalová řešení a další prvky související
s Ochrannými známkami pouze ve spojitosti se Zbožím objednaným MOL. Žádný prvek
Ochranné známky nesmí být Dodavatelem využit pro vlastní účely Dodavatele ani ve prospěch
třetích stran, postoupen ani zpřístupněn třetím stranám.
Před začátkem výroby je MOL povinna zkontrolovat a schválit vyobrazení všech prvků, které jsou
součástí Ochranné známky, zejména loga MOL, a které jsou uvedeny na Zboží nebo na
spotřebitelském obalu Zboží. Bez předchozího písemného souhlasu MOL není Dodavatel
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oprávněn jakkoli měnit Ochrannou známku, resp. její MOL schválené použití/vyobrazení, ani
technické parametry Zboží.
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ZABEZPEČENÍ KVALITY
Dodavatel prohlašuje, že má v době uzavření Smlouvy k dispozici osvědčení o kvalitě uvedené
v Příloze č. 1 těchto pravidel, které bude platné po celou dobu trvání Smlouvy.
Dodavatel se dále zavazuje zavést a po celou dobu trvání Smlouvy udržovat účinný systém pro
dohled nad kvalitou, který zajistí, že Zboží bude splňovat kvalitativní i další parametry, a který
umožní kontrolu a sledování Zboží v rámci celého dodavatelského řetězce tak, aby bylo
zachování těchto parametrů zajištěno.
MOL může požadovat, aby třetí strana zvolená oběma Stranami provedla v závodech Dodavatele
kontrolu dodržování všech norem vztahujících se ke Zboží a systému pro dohled nad kvalitou
Zboží.
Informace k nákladům jsou uvedeny v Příloze č. 2 těchto pravidel.
Pokud (i) stav závodu Dodavatele neodpovídá příslušným normám, nebo (ii) se nezávislý
kontrolor domnívá, že Dodavatel nemá zaveden odpovídající systém pro dohled nad kvalitou
Zboží, nebo (iii) Dodavatel nesplňuje požadavky stanovené v Příloze č. 1 těchto pravidel, nebo
(iv) Dodavatel během kontroly nebo v souvislosti s ní odmítá spolupracovat s MOL či nezávislým
kontrolorem, je MOL oprávněna přestat odebírat Zboží od Dodavatele a stáhnout již dodané Zboží
z prodeje.
V souladu s Přílohou č. 2 těchto pravidel nese náklady na stažení Dodavatel.
MOL je oprávněna odebírat vzorky dodaného Zboží, aby mohla určit, zda Zboží splňuje sjednané
kvalitativní i další parametry, jakož i příslušné zákony a další právní předpisy.
To lze provést při jakékoli příležitosti, pokud to MOL považuje za vhodné vzhledem ke stížnostem
jejích obchodních partnerů / zákazníků nebo z podobných důvodů.
Při odebírání vzorků je MOL povinna dodržovat příslušné právní předpisy a technické požadavky.
Dodavatel je povinen uchovávat odpovídající počet vzorků z první výrobní šarže a z každé další
výrobní šarže, kterou určí MOL, požadují-li to příslušné právní nebo jiné předpisy nebo MOL.
V závislosti na typu Zboží je Dodavatel povinen uchovávat vzorky potravinářských výrobků do
konce jejich trvanlivosti a vzorky Zboží z nepotravinářské oblasti do konce příslušné záruční doby.
Vzorky potravin a nápojů, u kterých není nutné uvádět trvanlivost (např. alkoholické nápoje), musí
být uchovávány po dobu dvou let.
Dodavatel bude MOL bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho pracovního dne,
informovat o následujících událostech:
a) pokud se Dodavatel dozví o problémech ve výrobním procesu, které mohou vést ke zhoršení
kvality Zboží nebo k prodlení ve výrobě nebo dodávce; a/nebo
b) pokud Dodavatel zjistí závadu v dodávaném Zboží, která jej činí nevhodným k distribuci nebo
která představuje bezpečnostní riziko; a/nebo
c) pokud k tomu oprávněná třetí strana, zejména, nikoliv však výlučně, příslušný orgán veřejné
moci, správní orgán, sdružení nebo nevládní organizace, požaduje informace o Zboží.
Dodavatel se zavazuje neposkytnout žádné informace třetím stranám bez předchozího
souhlasu MOL, s výjimkou informační povinnosti stanovené zákonem.
d) Dodavatel jakožto výrobce Zboží je ze zákona povinen informovat příslušné orgány o
výsledcích laboratorních testů a/nebo analýz Zboží.
Smluvní strany ponesou veškeré náklady a výdaje na opatření ke kontrole kvality uvedené v tomto
článku v souladu s ustanoveními Přílohy č. 2 těchto pravidel.

10. OZNAČOVÁNÍ PODLE POŽADAVKŮ NAŘÍZENÍ REACH A CLP; BEZPEČNOSTNÍ LISTY
10.1. Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
(dále jen nařízení REACH) ukládá dovozcům, výrobcům a distributorům povinnost registrovat a
posuzovat určité chemické látky v produktech, výrobních procesech a balení.
10.2. Pokud jde o MOL, požadavky na registraci, hlášení a informace mohou platit také v rámci
Evropské unie.
10.3. Dodavatel zaručuje dodržování požadavků na registraci látek podle nařízení REACH tím, že je
buď bude registrovat sám, nebo v případě, že MOL do EU dováží Zboží vyrobené mimo EU,
jmenuje zvláštního zástupce (dále jen Zástupce), který bude plnit registrační povinnosti.
10.4. Dodavatel je povinen poskytnout MOL kontaktní údaje Zástupce a potvrzení o skutečnosti, že
registrace prováděná Zástupcem pokrývá celé dovážené množství Zboží.
10.5. Dodavatel se zavazuje nepoužívat chemické látky, které jsou podle Nařízení (ES) č. 1272/2008
o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (dále jen nařízení CLP) klasifikovány jako
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nebezpečné, a používat látky vzbuzující mimořádné obavy, jejichž výčet je obsažen v nařízení
REACH (v seznamu látek označeny jako SVHC), v maximální koncentraci 0,1 % objemu.
Pokud Zboží určené k dodávce nemůže splnit výše uvedené požadavky z technického důvodu,
zejména kvůli nedostatku vhodných náhrad, Dodavatel je povinen informovat MOL co nejdříve
před první dodávkou daného Zboží a požadovat oficiální schválení.
Dodavatel je dále povinen poskytnout MOL veškeré informace (např. bezpečnostní listy) potřebné
ke splnění povinností MOL a/nebo jinhé vlastníka Ochranné známky vyplývajících z nařízení
REACH a/nebo nařízení CLP, a to v českém jazyce a případně i dalším jazyce, který je úředním
jazykem cílové země, má-li být Zboží dodáno do jiné země, než je Česká republika.
Veškeré náklady a výdaje v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese Dodavatel.
Zpracování bezpečnostního listu
Dodavatel je povinen průběžně aktualizovat a zveřejňovat bezpečnostní listy pro všechny druhy
Zboží.
Pokud se změní obsah bezpečnostního listu, změnu je nutné nahlásit a předat jeho upravenou a
zveřejněnou verzi MOL.
Prodej Zboží nesmí být zahájen do doby, než MOL obdrží od Dodavatele příslušný aktuální
bezpečnostní list.
Pokud není bezpečnostní list u již prodávaného Zboží k dispozici nebo pokud nebyl předán
v 0odpovídající formě, MOL je oprávněna požadovat stažení dotčeného Zboží z prodeje, dokud
nebude bezpečnostní list vytvořen v požadované formě. Informace o nákladech na stažení jsou
uvedeny v Příloze č. 2 těchto pravidel.

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ; POŽADAVKY TŘETÍCH OSOB
11.1. Dodavatel je povinen na vlastní náklady uzavřít pojištění odpovědnosti za Zboží s odpovídajícím
krytím a na požádání danou pojistnou smlouvu předložit MOL.
11.2. Dodavatel se zavazuje odškodnit MOL, jakékoliv její obchodní partnery / zákazníky, členy Skupiny
MOL jakož i další třetí osoby, vznikne-li jim škoda, za niž je Dodavatel odpovědný v rámci své
odpovědnosti za vady Zboží, a to v rozsahu, v jakém to ukládá zákon (tedy včetně všech
souvisejících výdajů, jako jsou např. soudní poplatky či úhrady za právní zastoupení)
11.3. Odpovědnost Dodavatele, s výjimkou škody způsobené záměrně nebo hrubou nedbalostí, jakož
i ohrožením života, fyzické integrity a zdraví, se vztahuje pouze na náhradu skutečných a
bezprostředních škod způsobených MOL (resp. třetí osobě); Dodavatel nenese odpovědnost za
ušlý zisk nebo ztracené obchodní příležitosti.
12. SPOLEČENSKÉ STANDARDY, UDRŽITELNOST
12.1. Dodavatel zaručuje, že Zboží, které dodává, je vyrobeno v souladu s minimálními požadavky
stanovenými Mezinárodní organizací práce (ILO). Dodavatel je povinen dodržování těchto
požadavků na základě její žádosti prokázat MOL, a to uznávanými osvědčeními nebo auditními
zprávami nezávislé, k tomu kompetentní třetí strany.
12.2. Dodavatel zaručuje, že jsou v průběhu výroby, skladování a distribuce Zboží dodržovány zásady
a normy upravující udržitelnost v maximální možné míře.
12.3. Pokud je Dodavatel držitelem osvědčení vydaného nezávislou třetí stranou (např. MSC, FSC,
RSPO), je povinen o tom informovat MOL a umožnit uvedení této skutečnosti na obalu Zboží.
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Skupina MOL
Zásady balení
Cíle a oblast působnosti
Obaly hrají při dodávce Zboží zákazníkům MOL zásadní roli. Obal udržuje naše Zboží čerstvé, chrání
jeho kvalitu, zaručuje jeho bezpečnost a integritu, podporuje prezentaci a propagaci Zboží
v provozovnách a podporuje povědomí zákazníků o Zboží.
V rámci udržitelného přístupu je Skupina MOL odhodlána jednat v každé fázi životního cyklu Zboží tak,
aby snížila dopad balení na životní prostředí, a zároveň usiluje o splnění nejvyšších standardů kvality
a hygieny, které zákazníci očekávají.
Zásady
Každý člen Skupiny MOL se snaží najít a používat obalová řešení, která:
• prosazují zásadu „5R“ – „Reduce, Replacement, Reuse, Recycling, Recovery“ (zredukuj, změň,
znovu použij, zrecykluj, získej zpět),
• jsou navržena tak, aby bylo použito co nejmenší množství materiálu, a optimalizují účinnost přepravy
a distribuce,
• zvyšují množství materiálů, které lze vrátit,
• zlepšují sledovatelnost a kompatibilitu,
• zvažují možnost použití nových obalových materiálů (např. organických surovin) a procesů, které
snižují dopad na životní prostředí,
• se vyhýbají používání polyvinylchloridu (PVC), pokud jsou k dispozici vhodné (použitelné) alternativy,
• snižují množství průmyslového odpadu na minimum,
• informují zákazníky a spotřebitele o vhodných možnostech recyklace a likvidace.
Cíle a opatření
S ohledem na uvedené priority by měla všechna oddělení Skupiny MOL zabývající se prodejem Zboží
v souladu se svým harmonogramem:
• vypracovat pokyny, dokumentaci a systémy balení, které jsou podrobnější než předchozí řešení a
jsou v souladu s výše uvedenými zásadami
• podporovat realizaci těchto řešení, která jsou v souladu s uvedenými zásadami, prostřednictvím
jednotlivých činností a partnerství s dodavateli Zboží a společnostmi zabývajícími se obaly
• monitorovat vlastní výkon pomocí vhodného měřicího systému, jednotek měření a parametrů
• vypracovávat zprávy o dosaženém pokroku pro Výbor pro udržitelnost Skupiny MOL (MOL Group’s
Sustainability Committee).
Všechna oddělení Skupiny MOL zabývající se prodejem Zboží by měla rok po přijetí těchto zásad
vypracovat zprávu o dosaženém pokroku v oblasti jejich implementace, přičemž mají 2 roky pro jejich
úplnou implementaci. Během této doby si budou jednotlivá oddělení navzájem vyměňovat své
zkušenosti.
Skupina MOL zveřejnila současné Zásady balení široké veřejnosti a pokrok v jejich realizaci je
zachycen ve zprávě o udržitelnosti Skupiny MOL.
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Příloha č. 1 – Seznam norem
Při dodávce potravin musí mít Dodavatel osvědčení vycházející z uznávaného systému GFSI v
závislosti na kategorii Zboží a skupině činností.
• BRC Global Standard
• Canada GAP
• FSSC 22000
• Global Aquaculture Alliance Seafood
• Global GAP
• Global Red Meat Standard
• International Food Standard Version 6
• Primus GFS
• SQF CODE
Při dodávce zdravotnických výrobků musí mít Dodavatel osvědčení vydané podle jednoho z níže
uvedených systémů:
• IFS HPC
• BRC Consumer Products
• FSSC 22000
• BRC/IOP Global Standard for Packaging and Packaging materials
Při dodávce nepotravinářských výrobků musí mít Dodavatel osvědčení vydané podle jednoho z níže
uvedených systémů v závislosti na kategorii Zboží a skupině činností:
• ISO 9001
• ISO 14001
V určitých vysoce rizikových zemích musí mít Dodavatel ve vztahu ke Zboží určenému k
maloobchodnímu prodeji také osvědčení vydané podle některého z níže uvedených systémů:
• BSCI Code of Conduct
• SA8000
• ETI (Ethical Trading Initiative)
• ICS (International Clause Sociale)
• ICTI (International Council of Toy Industry)
• FLA (Fair Labor Association)
• EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition)
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Příloha č. 2 – Přehled nákladů týkajících se Zboží
Nákladová položka

Cena

Poznámky

Audit MOL

Podle
aktuálního
ceníku

Dodavatel i MOL nesou náklady rovným dílem.

Test akreditovanou
laboratoří
(maximálně dvakrát
ročně)

Podle
aktuálního
ceníku

Dodavatel i MOL nesou náklady rovným dílem.

Vytvoření návrhu
obalu

Podle
aktuálního
ceníku
Podle
aktuálního
ceníku

Dodavatel i MOL nesou náklady rovným dílem.

Náklady na stažení

Na základě
Smlouvy

Tato částka nezahrnuje náklady na uskladnění a likvidaci
staženého Zboží, tyto v případě stažení ponese Dodavatel.

Náklady vzniklé
důsledku
kvalitativních vad
vráceného Zboží

Na základě
Smlouvy

Pokud Dodavatel Zboží nedodá v souladu s ustanoveními
upravujícími parametry Zboží a v důsledku toho MOL převzetí
vadného Zboží odmítne, Dodavatel jej musí tentýž den
nahradit a nese zvýšené náklady způsobené nutností
opakovaného doručení Zboží.

Náklady na stažení
Zboží

Na základě
Smlouvy

Pokud Zboží dodané Dodavatelem ohrozí život, fyzickou
integritu nebo zdraví zákazníka MOL nebo pokud existuje
riziko takového ohrožení, MOL dané Zboží stáhne, jakmile se
o výše uvedeném dozví. Veškeré náklady na stažení Zboží a
související náklady (např. pokuty uložené správními orgány)
nese v plné výši Dodavatel.

Náklady na změnu
návrhu

Pokud Dodavatel požaduje změny grafiky, ponese náklady.
Pokud dojde ze strany Dodavatele ke zrušení možnosti dodání
Zboží poté, co byly zahájeny přípravy pro jeho výrobu a prodej,
náklady nese Dodavatel.
Během vytváření výsledné podoby Zboží jsou kontroly a
úpravy prováděny ve třech kolech, přičemž veškeré náklady
nese Dodavatel.
Dodavatel se zavazuje doručit Zboží v novém obalu MOL do
90 dnů od uzavření Smlouvy, ledaže MOL stanoví jinou lhůtu
a tuto včas oznámí Dodavateli.
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