Smluvní podmínky a pravidla pro nákupní
objednávky

Purchase Order Terms and Conditions

Veškeré nákupní objednávky vystavené společností Fastenal
Netherlands Holdings B.V. a všemi přidruženými
společnostmi Fastenal Netherlands Holdings B.V. (dále jen
„společnost Fastenal“), prostřednictvím kterých je
objednáváno zboží dodávané do jakékoli evropské země, se
řídí zde uvedenými podmínkami. Kromě výjimek písemně
stvrzených společností Fastenal nebudou platné žádné
smluvní podmínky nebo pravidla týkající se akceptování,
potvrzování, uznávání nebo fakturování dodavatelem (dále
jen „prodávající“), které nebudou v souladu s ustanoveními
této nákupní objednávky (dále jen „objednávka“). Dodání
nebo plnění předmětu této objednávky představuje přijetí zde
uvedených smluvních podmínek a pravidel, což vytváří
smluvní vztah, který se řídí podmínkami stanovenými
právními předpisy Nizozemska. Tyto podmínky a pravidla
budou aplikovatelné pro aktuální i následné nákupní
objednávky uzavřené mezi společností Fastenal a
prodávajícím. Tyto podmínky a pravidla strany žádným
způsobem nezbavují povinnosti plnit závazky vyplývající ze
Sdíleného investičního programu (Shared Investment
Program – SI) nebo z jiných dohod uzavřených těmito
stranami před nebo po datu vystavení objednávky.

All Purchase Orders issued by Fastenal Netherlands
Holdings B.V. and all Fastenal Netherlands Holdings B.V.
affiliates ordering goods to be shipped to any European
country (collectively “Fastenal”) will be subject to the terms
and conditions herein. No terms or conditions in any
acceptance, confirmation, acknowledgment or invoice from
the Supplier (herein “Seller”), inconsistent with this Purchase
Order (“P.O.”) shall apply unless approved in writing by
Fastenal. Shipment or performance pursuant to this P.O. shall
constitute acceptance of the terms and conditions set forth
herein and creates a contract that shall be governed in
accordance with the laws of the Netherlands. These terms
and conditions will be applicable to the current and any
subsequent Purchase Orders entered into between Fastenal
and Seller. These terms and conditions will not void or in any
way relieve the parties of obligations pursuant to Shared
Investment Program (SI) or other agreements executed by the
parties either before or after the date of the P.O.

Záruky: Prodávající se zaručuje, že po dobu jednoho (1)
roku po distribuci společností Fastenal: (i) bude u všech
výrobků, kterých se týká tato objednávka, zachována kvalita
materiálu a zpracování bez výskytu vad a že budou vhodné a
dostatečné pro účel, pro který byly objednány; (ii) všechny
materiály dodané na základě této objednávky budou
odpovídat popisu a kvalitativním a výkonnostním
charakteristikám dodaným nebo specifikovaným společností
Fastenal, či v případě, kdy tyto charakteristiky nebudou
poskytnuty nebo specifikovány, standardním obchodním
specifikacím; (iii) veškeré výrobky dodané na základě této
objednávky nesmí být zakázány, nesprávně označeny nebo
opatřeny nesprávnou ochrannou známkou, a všechny výrobky
musí, kromě požadavků uplatňovaných v daném oboru a v
oblasti bezpečnosti, kvality a ekologických norem, podle
nejlepšího vědomí prodávajícího splňovat i požadavky
zákonů a dalších právních předpisů zemí, do kterých jsou
dodávány. Záruky uvedené v tomto oddíle zůstávají v
platnosti i po dodávce zboží nebo dokončení služeb a
nebudou zrušeny převzetím výrobků nebo jejich úhradou.
Tyto záruky zahrnují veškeré ztráty, včetně nákladů a výdajů
(které obsahují i přiměřené palmáre advokátů), které
společnost Fastenal utrpí kvůli jakýmkoliv vadám materiálů
nebo služeb dodaných prodávajícím. Tyto záruky se rozšiřují
a převádějí na zákazníky společnosti Fastenal a následné
koncové uživatele těchto výrobků. Jakékoliv náklady
související s dodáním a dopravou vracených neshodných
nebo vadných výrobků prodávajícímu hradí prodávající. Tyto
záruky zahrnují výměnu výrobku, dopravní náklady
související s vraceným nebo vyměňovaným výrobkem
a veškeré případné opravy nebo třídění výrobků, které bude

Warranties: Seller warrants that for a period of one (1) year
after distribution by Fastenal: (i) all products covered by this
P.O. will be of good quality and workmanship, free from
defects, and fit and sufficient for the intended purpose for
which required; (ii) all materials supplied under this P.O. will
conform to the description, quality and performance
furnished or specified by Fastenal, or if not furnished or
specified, to standard commercial specifications; (iii) no
products provided under this P.O. are banned, misbranded or
mislabeled and all products are safe and are in compliance
with the statutory requirements and other government
regulations in addition to the requirements applied within the
branch of industry in respect of safety, quality and
environmental standards, in the country of delivery and, in so
far as is known to Seller, the country of destination. The
warranties in this section shall survive delivery of goods or
completion of services and shall not be waived by acceptance
of products or payment. Such warranties shall cover all
losses, including costs and expenses (including reasonable
attorney’s fees) to which Fastenal will be exposed by any
defects of Seller’s material or performance. These warranties
will extend and be passed through to Fastenal’s customers
and subsequent end users of such products. All shipping,
freight in connection with the return of non-conforming or
defective products to the Seller shall be borne by the Seller.
Such warranties include replacement product, freight on
returned or replacement product, and any potential sorting or
product repair that may be required at Seller’s location or at a
Fastenal location.

eventuálně nutné provést v provozovnách prodávajícího nebo
společnosti Fastenal.
Nápravná opatření: Prodávající musí společnosti Fastenal
neprodleně písemně oznámit jakékoliv skutečnosti související
s potenciálním nebo skutečným zastavením prodeje, stažením
výrobku z trhu nebo nápravnými akcemi, které se týkají
výrobků distribuovaných společností Fastenal. Prodávající
společnosti Fastenal uhradí veškeré přímé náklady
vynaložené společností Fastenal (s výjimkou ztráty zisku
a/nebo promarněných obchodních příležitostí), výdaje na
informování koncových uživatelů a přiměřené náklady na
realizaci stažení výrobku prostřednictvím systému
společnosti Fastenal (včetně práce a materiálů potřebných pro
opravu a výměnu výrobků, nákladů na dopravu, manipulaci,
zákaznický servis, administrativní úkony atd.). Po dokončení
nápravných opatření společnost Fastenal oznámí
prodávajícímu výši těchto nákladů nebo výdajů, které
prodávající společnosti Fastenal uhradí do třiceti dnů od
oznámení. Společnost Fastenal má nárok na veškerá
odškodnění, která jsou aplikovatelná na základě platných
zákonů, včetně (bez jakéhokoliv omezení a výhradně v
závislosti na rozhodnutí společnosti Fastenal) okamžitého
zrušení jakýchkoliv objednávek, opravy nebo výměny
výrobku se zpětnou úhradou všech souvisejících nákladů a
uplatnění práv na úhradu dluhů prodávajícího vůči
společnosti Fastenal.

Corrective Action: Seller shall immediately notify Fastenal
in writing of any potential or actual stop sale, product recall
or corrective action on a product distributed by Fastenal.
Seller shall reimburse Fastenal for all direct costs incurred by
Fastenal (excluding lost profits and/or lost business
opportunities), expenses of notifying end users and
reasonable costs of processing a recall through Fastenal’s
system (including labor and materials for the repair and
replacement of products, freight and handling charges,
customer service, administration, etc). Upon completion of
the corrective action, Fastenal will notify Seller of such costs
or expenses and Seller will submit reimbursement to Fastenal
within thirty days after notification. Fastenal is entitled to all
remedies available under applicable law, including without
limitation immediate termination of any Purchase Order,
repair or replacement of the product, at Fastenal’s discretion,
with all costs charged back to the Seller and exercise of setoff rights concerning any indebtedness owed to Fastenal by
Seller.

Odškodnění: Prodávající se zavazuje bránit, odškodnit,
převzít veškerou odpovědnost a zbavit odpovědnosti
společnost Fastenal, její zástupce, přidružené společnosti,
zaměstnance, zákazníky, pojistitele, nástupce a pověřené
osoby v případě jakýchkoli nároků, požadavků, pokut, náhrad
škod, poplatků, finančních vypořádání, soudních rozhodnutí,
nákladů a výdajů (včetně nákladů vzniklých v souvislosti s
právním zastoupením) vymáhaných jakýmikoliv třetími
stranami, které by byly přímo či nepřímo zapříčiněny
neshodami, vadami nebo selháními kteréhokoli výrobku,
nebo které by vyplývaly z jakéhokoli skutečného nebo
domnělého porušení zákonů, nařízení, pravidel nebo
předpisů. Toto odškodnění se bez omezení vztahuje na
jakékoliv stažení výrobku z trhu z bezpečnostních nebo
kvalitativních důvodů, nápravná opatření nebo dodatečné
úpravy výrobku a jakékoli akce nebo procesy vyvolané
jakoukoliv z výše zmíněných příčin.

Indemnity: Seller agrees to defend, indemnify, assume any
liability, save and hold harmless Fastenal, its agents,
affiliates, employees, customers, insurers, successors and
assigns, from and against any claims, demands, suits,
liabilities, penalties, losses, fines, damages, or charges,
settlements, judgments, costs and expenses (including
attorney’s fees incurred), by any third party arising out of or
based on any alleged non-conformity, defect or failure of any
product covered by this P.O. or arising out of any actual or
alleged violation by such products of any statute, ordinance,
rule or regulation. This indemnity includes without
limitation any product safety or quality control recall,
corrective action or product retrofit, and any action or
proceeding arising out of any of the above occurrences.

Porušení práv: Prodávající zaručuje, že veškeré výrobky,
které budou dodány na základě této objednávky, nebudou
předmětem vymáhání jakýchkoliv práv třetích stran
a prodávající se zavazuje společnost Fastenal chránit,
odškodnit a zbavit odpovědnosti v případě nároků, které se
týkají odpovědnosti za výrobek, ztrát a výdajů třetích stran,
nebo nároků, které vyplývají z porušení patentových práv,
autorských práv, obchodního tajemství nebo jiných práv, ke
kterým došlo při nákupu, používání nebo přeprodeji
jakéhokoliv výrobku uvedeného na této objednávce
společností Fastenal.

Infringement: Seller warrants that all products covered by
this P.O. shall be delivered free of any claims of infringement
and Seller agrees to defend, indemnify, and save Fastenal
harmless from any and all third-party claims of liability, loss,
damage and expense arising from any infringement or alleged
infringement on any patent, trademark, copyright, trade
secret, or other right, by reason of the purchase, use or resale
by Fastenal of any or all of the products covered by this P.O.

Pojištění: Prodávající závazně souhlasí s podmínkou nákupu,
která spočívá v pojistném krytí odpovědnosti prodávajícího
rozšířeného typu, u kterého bude na doložkách k pojistce
a certifikátech jako dodatečný pojištěnec uvedena společnost
Fastenal Company Purchasing a přidružené společnosti. Toto
pojistné krytí nesmí být zrušeno bez souhlasu společnosti
Fastenal; pojistné limity budou činit 1 000 000 eur za újmu na
zdraví na každý pojistný případ a 3 000 000 eur celkem za
škody na majetku. Prodávající předloží certifikáty o uzavření
pojištění vždy po jeho každoročním obnovení. Prodávající
společnosti Fastenal předloží certifikáty o uzavření pojištění
před plněním jakékoliv objednávky. Veškeré certifikáty musí
být předány oddělení SUPPLIER COMPLIANCE.
Certifikáty zasílejte faxem na číslo (507) 494-6333 nebo emailem na adresu suppliercompliance@fastenal.com nebo
poštou na adresu 4730 Service Drive, Winona MN 55987 k
rukám Tracy Mueller.

Insurance: Seller covenants and agrees, as a condition of
purchase, at its expense to provide and procure broad form
vendors liability insurance coverage naming Fastenal
Company Purchasing and affiliates as an additional insured on
applicable endorsements and certificates. This coverage shall
not be canceled without Fastenal’s consent and the policy
limits shall be EUR1,000,000 per occurrence for bodily injury
and property damages with a minimum of EUR3,000,000 in
the aggregate. Seller will submit Certificates of Insurance to
Fastenal annually upon renewal.
Seller will submit
Certificates of Insurance to Fastenal prior to any Purchase
Order performed by the Seller. All certificates should be
remitted to SUPPLIER COMPLIANCE. Please fax
certificates to (507) 494-6333, or email to
suppliercompliance@fastenal.com, or mail to 4730 Service
Drive, Winona MN 55987 to Tracy’s attention.

Vrácení výrobků: Společnost Fastenal si vyhrazuje právo
prodávajícímu vrátit nadměrné skladové zásoby výrobků
s vrácením peněz na otevřený účet a bez účtování penále
nebo skladovacích poplatků. Společnost Fastenal se pokusí
přiměřenými prostředky konsolidovat nadměrně skladové
zásoby nových výrobků, sdělovat prodávajícímu objem
vraceného zboží a koordinovat zásilky prodávajícímu.
Společnost Fastenal zaplatí přepravní náklady na vrácení
nadbytečných skladových zásob výrobků. Prodávající bez
prodlení přijme a zpracuje všechny žádosti o vrácení zboží (v
přiměřeně novém stavu, který umožňuje opětný prodej) a
odpovídající částku přičte k otevřenému účtu společnosti
Fastenal do třiceti (30) dnů od obdržení vracených výrobků.

Product Returns: Fastenal reserves the right to return overstock products to Seller for credit against open invoices
without penalty or restocking fees. Fastenal will reasonably
attempt to consolidate over-stocked new products, advise the
Seller of the amount of the returns and coordinate shipments
to the Seller. Fastenal will pay the freight to return overstocked products. Seller will promptly accept and handle all
return requests (in reasonably new, re-saleable condition) and
credit open Fastenal accounts within thirty (30) days of your
receipt of returned products.

Při určitých příležitostech společnost Fastenal vystaví
objednávky zaměřené na „rozšíření prodejní nabídky“
o výrobky, kterými nebyla naše distribuční centra
zásobována. Tyto objednávky zaměřené na rozšíření prodejní
nabídky by měly být považovány za oboustranně výhodnou
iniciativu sloužící k zařazení těchto výrobků do naší
distribuční sítě a budou se týkat „standardních“ výrobků
našich dodavatelů. Společnost Fastenal při objednávce jasně
specifikuje, že se jedná o objednávku zaměřenou na rozšíření
prodejní nabídky. Do 18 (osmnácti) měsíců od data vystavení
objednávky pro rozšíření prodejní nabídky společnost
Fastenal posoudí pohyb těchto položek a v některých
případech bude potřebovat svým dodavatelům vrátit zboží s
nízkou nebo nulovou obrátkovostí. V těchto případech si od
dodavatele vyžádáme oprávnění k vrácení zboží (Returned
Goods Authorization – RGA) a budeme očekávat, že tyto
žádosti nebudou neoprávněně zamítnuty.

On certain occasions, Fastenal will place “inventory
expansion” orders for products not previously stocked in our
distribution centers. These expansion orders should be
viewed as an initiative to place products within our
distribution network benefitting both parties and will be
“standard” products from our suppliers. Fastenal will clearly
identify expansion purchase orders at the point of order.
Within 18 (eighteen) months of the expansion purchase order
date, Fastenal will review the movement of these items and in
some cases need to return slow or non-moving items to our
suppliers. In these cases we will request a Returned Goods
Authorization (RGA) from the supplier and expect that those
requests will not be unduly withheld.

Informace a údaje o výrobku: Prodávající poskytuje firmě
Fastenal pro obchodní účely trvalé, nevýhradní,
neodvolatelné a celosvětově platné právo na bezplatné
používání informací a údajů o výrobcích prodávajícího.
Informace a údaje o výrobku prodávajícího zahrnují, avšak
nikoliv výlučně, modelové číslo výrobce, údaje z odkazů,

Product Information and Data: Seller grants to Fastenal for
business purposes the perpetual, nonexclusive, irrevocable,
worldwide, royalty free right to use Seller’s Product
Information and Data. Seller’s Product Information and Data
shall include but not limited to item description,
manufacture’s model number, cross-reference data, UL and

informace z UL a CSA, údaje NAFTA, kritéria pro preferenci
tarifů, správní údaje, dodací údaje, rozměry a hmotnost
výrobku, údaje o nákladech a ceníky, prognózy, technické
specifikace, katalogové údaje a obrázky výrobků pro
obchodní účely společnosti Fastenal, včetně, avšak nikoliv
výlučně, práva na reprodukování (manipulace, změna
konfigurace), kopírování, publikování, prodej, převod
(licence a sublicence) jakoukoliv třetí stranou nebo jiným
distribučním způsobem. Prodávající prohlašuje, že kritéria
označení a původu u výrobků (nebo jejich částí), které jsou
dováženy do Evropského hospodářského prostoru a
Švýcarska a distribuovány společností Fastenal, jsou náležitě
přesné, přičemž prodávající bude společnost Fastenal
neprodleně informovat o jakýchkoliv změnách. V případě
potřeby nebo na vyžádání prodávající poskytne relevantní
informace o výrobcích, a to včetně informací, která upravují
pravidla prodeje výrobků nebo omezují používání těchto
výrobků ve výše zmíněných oblastech.

CSA information, NAFTA data, tariff number preference
criteria, regulatory data, shipping data, product dimensions
and weight, cost and list price data, forecast data, technical
specifications, catalog data and product images for Fastenal’s
business purposes, including but not limited to, the right to
reproduce (manipulate, reconfigure), copy, publish, sell,
transfer (license and sublicense) to any third party or
distribute by any other method. Seller certifies that the
Labeling and Origin Criteria for products (or parts thereof)
imported into the European Economic Area and Switzerland
and distributed to Fastenal is accurate as provided and Seller
will promptly notify Fastenal of any changes. Seller, as
necessary or upon request, will provide relevant information
about products, including information governing the
regulations for sale of product or limitations on the use of
such products in these locations.

Dodržování zákonů: V rámci své činnosti související s touto
objednávkou je prodávající odpovědný za dodržování všech
platných zákonů, pravidel, předpisů, administrativních
požadavků a ustanovení veškerých následných dohod, včetně
těch, které týkají přeshraničního prodeje, dovozu, skladování,
přepravy, převodů výrobků, ekonomických sankcí a
vývozních omezení. Výše uvedené výslovně zahrnuje
všechny platné zákony týkající se boje proti korupci a
korupčním praktikám včetně, avšak nikoliv výlučně, zákona
o korupci Bribery Act z roku 2010 (Velká Británie), zákona o
korupci Foreign Corrupt Practices Act z roku 1977 (USA) a
případných dalších zákonů proti úplatkářství, korupci,
úplatkářství v obchodní sféře, praní špinavých peněz nebo
terorismu, které se na prodávajícího vztahují. Výše uvedené
taktéž zahrnuje všechny platné zákony o kontrole vývozu a
ekonomických sankcích. Prodávající musí také dodržovat
všechna platná ustanovení výkonného nařízení 11246 a
13496 a veškerých relevantních pravidel, předpisů nebo
nařízení ministra práce, které se týkající zajištění rovných
pracovních příležitostí. V rozsahu aplikovatelném na tuto
objednávku jsou ustanovení nařízení o nákupech federálních
orgánů (Federal Acquisition Regulation – FAR) v tomto
dokumentu zahrnuty prostřednictvím odkazů. Přijetí této
objednávky představuje prohlášení o dodržení následujících
ustanovení: FAR 52.222-26 Rovné příležitosti; FAR 52.22235 Podpůrné akce pro osoby se zvláštním zdravotním
postižením a vietnamské veterány; FAR 52.222-36 Podpůrné
akce pro handicapované pracovníky a FAR 52.222-40
Oznámení o právech zaměstnanců podle zákona o pracovních
vztazích. V rozsahu, který se něj vztahuje, musí tento
dodavatel a subdodavatel dodržovat ustanovení článku 41
CFR §§ 60-1.4(a), 60-300.5(a) a 60-741.5(a) v 29 CFR část
471, dodatek A. Tyto předpisy zakazují diskriminaci osob se
statutem chráněných veteránů nebo osob se zdravotním
postižením a zakazují diskriminaci všech osob na základě
jejich rasy, barvy pleti, náboženství, pohlaví, sexuální
orientace, pohlavní identity nebo národního původu. Navíc
tyto předpisy vyžadují, aby hlavní dodavatelé

Compliance with Laws: Seller shall be responsible for
compliance with all applicable laws, rules, regulations and
administrative requirements with respect to its activities
pursuant to any P.O. and any ensuing agreements, including
those governing trans-border sales, importation, storage,
shipment, transfers of products, economic sanctions, and
export controls. The foregoing expressly includes all
applicable anti-bribery and corrupt practices laws, including
without limitation the Bribery Act 2010 (U.K.), the U.S.
Foreign Corrupt Practices Act 1977, and any additional antibribery, corruption, commercial bribery, money laundering,
or terrorist financing laws applicable to Seller. The foregoing
also includes all applicable export control and economic
sanctions laws. Seller shall also comply with all applicable
provisions of Executive Orders 11246 and 13496, and any
relevant rules, regulations or orders of the Secretary of Labor
pertaining to equal employment laws. To the extent
applicable to this Purchase Order, the Federal Acquisition
Regulation (FAR) clauses are incorporated herein by
reference. Acceptance of this purchase order constitutes
certification of the following clauses: FAR 52.222-26 Equal
Opportunity; FAR 52.222-35 Affirmative Action for Special
Disabled and Vietnam Era Veterans; FAR 52.222-36
Affirmative Action for Handicapped Workers; and FAR
52.222-40, Notification of Employee Rights under the
National Labor Relations Act. To the extent not exempt, this
contractor and subcontractor shall abide by the requirements
of 41 CFR §§ 60-1.4(a), 60-300.5(a) and 60-741.5(a) at 29
CFR Part 471, Appendix A. These regulations prohibit
discrimination against qualified individuals based on their
status as protected veterans or individuals with disabilities,
and prohibit discrimination against all individuals based on
their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender
identity, or national origin. Moreover, these regulations
require that covered prime contractors and subcontractors
take affirmative action to employ and advance in
employment individuals without regard to race, color,

a subdodavatelé prováděli podpůrné akce pro zaměstnávání
a pracovní rozvoj osob bez ohledu na jejich rasu, barvu pleti,
náboženství, pohlaví, sexuální orientaci, genderovou identitu,
národní původ, postižení nebo status chráněného veterána.

religion, sex, sexual orientation, gender identity, national
origin, protected veteran status or disability.

Prodávající je povinen společnosti Fastenal oznámit, zda
výrobek podléhá ustanovení státních, federálních nebo
národních zákonů, která vyžadují, nikoliv však výlučně, další
licence, povolení, recyklační opatření, manipulační poplatky
pro ochranu životního prostředí nebo ohlašovací povinnost.
Prodávající musí společnosti Fastenal oznámit, zda pro danou
položku platí nějaká omezení prodeje nebo použití na určitém
místě. Bez řádné informovanosti v této oblasti by mohl být
výrobek distribuční sítí společnosti Fastenal potenciálně
vyvezen nebo prodán v jakékoliv zemi v rámci Evropského
hospodářského prostoru a Švýcarsku a/nebo v jiných zemích.
Tyto informace zašlete oddělení PRODUCT COMPLIANCE
na adresu productcompliance@fastenal.com, aby mohla
společnost Fastenal, jako distributor výrobku, zajistit
dodržování těchto předpisů.

Seller shall notify Fastenal if product applies to state, federal,
or country laws requiring but not limited to additional
licensing, permits, recycling, environmental handling charges
or reporting demands. Seller must notify Fastenal if an item
becomes restricted for sale or use in a specific location.
Without proper direction, product could potentially be
exported or sold in any country within the European
Economic Area and Switzerland and/or other countries once
in Fastenal distribution. Contact PRODUCT COMPLIANCE
at productcompliance@fastenal.com with this information
so Fastenal can ensure compliance as the distributor of this
product.

V případě, že jsou pro výrobek a/nebo balení k dispozici
bezpečnostní listy, je prodávající povinen tyto listy dodat.
Bezpečnostní listy musí být poskytovány zdarma ve chvíli
první dodávky a/nebo při modifikaci výrobku. Dodavatel
musí (kromě právních předpisů členských zemí Evropské
unie) dodržovat i veškerá ustanovení obsažená ve směrnici
ES 91/155/EHS (ve znění pozdějších předpisů) a následných
právních norem.

In the event that safety information sheets are available for a
product and/or packaging, the Seller will be obliged to supply
those sheets. Safety information sheets must be provided free
of charge at the time of the first delivery of and/or change to
the product. The Supplier must comply with (any legislation
implemented within the member states of the European
Union further to) the provisions contained in EC Directive
91/155/EEC (as amended from time to time) and any
successors thereof.

Prodávající dále výslovně zajistí, aby veškeré dodané zboží
splňovalo ustanovení směrnice ES 2011/65/ES (RoHS) a
všech dalších novelizací a následných právních norem, jakož
i všech národních právních předpisů vydaných v její
souvislosti. Veškeré dodané zboží musí vždy splňovat
požadavky RoHS a být vhodné pro výrobu a prodej v souladu
s RoHS, a proto by nemělo obsahovat žádnou látku, která je
nebo může být považována za zakázanou na základě této
směrnice či platných právních předpisů v zemi, do které je
dodáváno, a v zemi, ve které se nachází koncový uživatel
tohoto zboží (pokud je země koncového uživatele
prodávajícímu známa).

Seller shall furthermore specifically ensure that all goods
delivered comply with the provisions of EC Directive
2011/65/EC (RoHS) and all further amendments thereto and
successors thereof as well as all national regulations issued in
execution thereof. All delivered goods must be suitable and
fit for RoHS compliant production and sales at all times and
therefore should not contain any of the substances that are, or
may be deemed to be, prohibited in light of the Directive and
the applicable legislation in the country of delivery and the
country where the end-user of the goods is established, in so
far as the country of the end-user is known to Seller.

Kromě toho je prodávající odpovědný zejména za dodržování
všech platných zákonů, pravidel, předpisů a administrativních
požadavků v oblasti bezpečnosti výrobků, včetně, avšak
nikoliv výlučně, jakýchkoliv právních předpisů vyplývajících
ze směrnice 2001/95/ES ve znění pozdějších předpisů
a následných právních úprav.

In addition, the Seller shall in particular be responsible for
compliance with all applicable laws, rules, regulations and
administrative requirements with respect to product safety,
including but not limited to (any legislation implemented
further to the) General Product Safety Directive 2001/95/EC
as amended from time to time and any successor thereof.

Zachování důvěrnosti a vlastnictví plánů a výkresů:
Veškeré informace, včetně, nikoliv však výlučně, návrhů,
specifikací, obalových konfigurací, seznamů zákazníků, cen,
slev, rabatů, obchodních operací a jiných informačních
materiálů poskytovaných společností Fastenal, které byly

Confidentiality and Ownership of Plans and Drawings:
All information, including but not limited to designs,
specifications, packaging configurations, customer lists,
pricing, discounts, rebates, business operations, and other
informative materials furnished by Fastenal and received,

prodávajícímu předány, nebo byly prodávajícím získány nebo
použity v souvislosti s nákupy společnosti Fastenal, slouží
výhradně k realizaci těchto nákupů, jsou považovány za
důvěrné a nesmí být bez souhlasu společnosti Fastenal
distribuovány ani použity. Veškeré nástroje, plány, výkresy,
výtisky, vzorky a jakékoliv ostatní materiály zůstávají
vlastnictvím společnosti Fastenal a na požádání musí být
společnosti Fastenal okamžitě vráceny. Prodávajícímu
nejsou v rámci této objednávky poskytnuty žádné licence
nebo autorská práva a všechna práva výslovně zůstávají
majetkem společnosti Fastenal. Tato ustanovení budou platná
po dobu platnosti smlouvy a objednávky a následně po dobu
dvou (2) let po ukončení platnosti. Výše uvedené požadavky
se nevztahují na informace, které jsou: a) veřejně známé; b.)
jsou druhým stranám známé již v okamžiku přijetí; c.) jsou
právoplatně získány od třetí strany bez porušení ustanovení
této smlouvy a objednávky.

obtained by or utilized by Seller in connection with Fastenal
purchases is solely for the use of obtaining such purchases
and is deemed confidential, and shall not be disclosed or used
without Fastenal’s consent. Title to all tooling, plans,
drawings, prints, samples, and all other materials shall remain
with Fastenal, and if requested, shall be promptly returned to
Fastenal. No license or copyright privileges are granted to
Seller under this P.O. and all rights are expressly retained by
Fastenal. This provision will be in effect during the term of
the Agreement and the P.O. and will continue for a period of
two (2) years after termination. The aforementioned
requirements shall not apply to information which: a.) is
within the public domain; b.) is known to other parties at time
of receipt; c.) is rightfully obtained from a third party without
breaching the terms of this Agreement and the P.O.

Omezení odpovědnosti: SPOLEČNOST FASTENAL
ODMÍTÁ JAKOUKOLIV ODPOVĚDNOST ZA
PŘÍPADNÉ ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ A
NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO ŠKODY EXEMPLÁRNÍ
POVAHY, KTERÉ NASTALY V SOUVISLOSTI
S TOUTO SMLOUVOU NEBO OBJEDNÁVKOU ČI Z NÍ
VYPLYNULY, VČETNĚ, ALE NIKOLIV VÝLUČNĚ,
ODŠKODNĚNÍ ZA ZRANĚNÍ OSOB, MAJETKOVÉ
ŠKODY, ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY Z BUDOUCÍCH
OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ NEBO POŠKOZENÍ
REPUTACE ZAPŘÍČINĚNÉ PORUŠENÍM ZÁKONŮ
NEBO USTANOVENÍ SMLOUVY ČI JINÝMI
PŘÍČINAMI, A TO I V PŘÍPADĚ, KDY BYLA
SPOLEČNOST FASTENAL NA MOŽNOST VZNIKU
TĚCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA. PŘEDCHOZÍ
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI NEPŘIPOUŠTÍ
JAKOUKOLIV ODPOVĚDNOST VYPLÝVAJÍCÍ Z
NEDBALOSTI NEBO CHYBY VÝKONNÉHO
MANAGEMENTU SPOLEČNOSTI FASTENAL.

Limitation of Liability: IN NO EVENT WILL FASTENAL
BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT
INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR EXEMPLARY
DAMAGES IN CONNECTION WITH OR ARISING OUT
OF THIS AGREEMENT OR P.O., INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, DAMAGES FOR INJURIES TO PERSONS
OR TO PROPERTY OR LOSS OF PROFITS OR LOSS OF
FUTURE BUSINESS OR REPUTATION, WHETHER
BASED ON TORT OR BREACH OF CONTRACT OR
OTHER BASIS, EVEN IF IT HAS BEEN ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THE
FOREGOING LIMITATION OF LIABILITY SHALL NOT
APPLY TO ANY LIABILITY RESULTING FROM GROSS
NEGLIGENCE OR WILLFUL MISCONDUCT OF
FASTENAL'S EXECUTIVE MANAGEMENT.

Vyšší moc: Společnost Fastenal není povinna přijmout nebo
zaplatit zboží nebo služby, kterých se týká tato objednávka,
v případě, kdy převzetí a použití tohoto zboží a služeb brání
pracovní spory, nehoda, požár, katastrofa, vládní zásah,
terorismus nebo jakákoliv jiná příčina, kterou společnost
Fastenal nemůže ovlivnit.

Force Majeure: Fastenal shall not be required to accept or
pay for any goods or service covered by this P.O. if prevented
from accepting and utilizing the same by reason of any labor
dispute, accident, fire, casualty, act of Government, terrorism,
or any other cause beyond its control.

Insolvence: Aniž by tím byla dotčena práva vyplývající ze
zákona, z této objednávky nebo jakékoliv následné smlouvy,
může společnost Fastenal v případě konkurzního řízení,
insolvenčního řízení nebo změny vlastnické struktury
provedené prodávajícím nebo třetími stranami v jakékoliv
chvíli s okamžitou platností (zcela nebo částečně) pozastavit,
ukončit nebo zrušit platnost smlouvy, objednávky nebo
následných smluv bez vzniku jakýchkoli závazků vůči
prodávajícímu.

Insolvency: Without prejudice to any rights by virtue of law
or this P.O. or any ensuing agreement, Fastenal may at any
time (wholly or partially) suspend, terminate or cancel without any liability to the Seller - the Agreement, this P.O.
or any ensuing agreement with immediate effect, in case of
any bankruptcy filing, insolvency proceeding or assignment
by or against Seller.

Nezávislý dodavatel. Prodávající a společnost Fastenal
budou v souvislosti s plněním této objednávky vystupovat
jako nezávislí dodavatelé. Prodávající nebude mít žádné
právo nebo pravomoc zavázat společnost Fastenal k
jakýmkoli závazkům nebo odpovědnostem a nebude
vystupovat jako obchodní zástupce nebo představitel
společnosti Fastenal.

Independent Contractor. Seller and Fastenal will be
independent contractors in connection with the performance
of work and activities under this P.O. Seller will have no
right or authority to bind Fastenal to any obligations or
responsibilities and will not represent or hold itself out as an
agent or representative of Fastenal.

Zánik a zachování závazků: Společnost Fastenal má na
základě předchozího písemného nebo ústního upozornění
prodávajícího právo platnost této objednávky bez udání
důvodu kdykoliv zcela nebo zčásti zrušit s účinností od chvíle
doručení tohoto upozornění. Veškeré závazky, ustanovení a
podmínky obsažené v tomto dokumentu, včetně, avšak
nikoliv výlučně, odškodnění a pojistného krytí, zůstávají v
platnosti i po zrušení platnosti této objednávky. Prodávající
má právo 45 dní po písemném oznámení přestat prodávat
výrobky společnosti Fastenal s výhradou případných trvalých
závazků vyplývajících z této objednávky.

Termination and Survival of Obligations: Fastenal shall
have the right to terminate this P.O. in whole or in part at any
time without cause by giving prior written or oral notice to
Seller effective upon receipt. All of the obligations, terms,
and conditions contained herein, including but limited to,
indemnities and the procurement of insurance shall survive
termination of this P.O. Seller shall have the right to
discontinue sale of products to Fastenal upon forty-five (45)
days prior written notice, subject to any continuing
obligations under this P.O.

Rozhodné právo a řešení sporů: Smlouva, tato objednávka,
ustanovení a podmínky v nich uvedené i jakékoliv následné
dohody se řídí výhradně nizozemskými právními předpisy.
Na smlouvu, tuto objednávku, ustanovení a podmínky v nich
uvedené i jakékoliv následné dohody se nevztahují
ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi
zboží („Vídeňská úmluva“). Veškeré spory, nejasnosti nebo
rozdílná stanoviska mezi stranami vzniklé v souvislosti s
touto smlouvou, které se nepodařilo vyřešit vyjednáváním,
budou rozhodovány pomocí rozhodčího řízení vedeného
Mezinárodním centrem pro řešení sporů v souladu s jeho
mezinárodními rozhodčími pravidly, jehož výsledek bude
závazný. Rozhodce bude jeden a bude vázán podmínkami
výslovně uvedenými v této smlouvě, přičemž jazykem
používaným v rámci rozhodčího řízení bude angličtina.
Místo konání rozhodčího řízení bude Amsterdam,
Nizozemsko.

Choice of Law and Dispute Resolution: The Agreement,
this P.O., the terms and conditions herein and any ensuing
agreements shall be exclusively governed by the laws of the
Netherlands. The provisions of the UN Convention on
Contracts for the International Sale of Goods ("Vienna
Convention") shall not apply to the Agreement, this P.O., the
terms and conditions herein or any ensuing agreements. All
disputes, controversies or differences between the parties
under this agreement that are not settled by negotiation shall
be decided by arbitration administered by the International
Centre for Dispute Resolution in accordance with its
International Arbitration Rules and judgment will be entered
on the award. The number of arbitrators will be one and the
arbitrator will be bound by the express terms of this
agreement, with English as the language used in the arbitral
proceedings. The site of arbitration will be Amsterdam, the
Netherlands.

Doba skladovatelnosti a řízení teploty: Prodávající dodá
společnosti Fastenal veškeré relevantní údaje týkající se doby
skladovatelnosti nebo požadavků na řízení teploty výrobků
zakoupených na základě této smlouvy. Takové údaje
zahrnují datum použitelnosti, datum výroby nebo plnění;
prodávající zboží příslušným způsobem označí na obalech.
Pokud zboží vyžaduje skladování v chladu, jedná se
o informaci, kterou společnost Fastenal potřebuje k zajištění
shody. Aplikovatelné informace zašlete na adresu
productcompliance@fastenal.com.

Shelf Life and Temperature Control: Seller shall supply
Fastenal with all applicable data concerning the shelf life or
temperature control demands of products purchased under
this Agreement. Such data includes expiration dates, “born
on” dating or “fill” dating, and Seller shall mark product
packaging accordingly. If items require refrigeration when
stocked, this is information Fastenal needs to ensure
compliance. Send applicable information to
productcompliance@fastenal.com.

Kodex chování dodavatele: Prodávající bude dodržovat
Kodex chování dodavatele společnosti Fastenal, který je
k dispozici na adrese www.fastenal.com pod odkazem Právní
informace. Tam, kde to vyžaduje zákon, společnost Fastenal
včas poskytne tištěnou kopii tohoto Kodexu chování.

Supplier Code of Conduct: Seller shall comply with
Fastenal’s Supplier Code of Conduct, which can be found at
www.fastenal.com, under the Legal Information link. Where
required by law Fastenal will timely provide Seller with a
hard copy of this Code of Conduct.

Dárky a propagační soutěže: Aniž by tím byla nějakým
způsobem dotčena ustanovení v oddílu „Dodržování zákonů“

Gifts & Promotional Contests: Without prejudice to the
section "Compliance with Laws" and the other provisions of

a další ustanovení této objednávky, zdrží se prodávající
nabízení úplatků nebo zpětných provizí. Dary předané
prodávajícím zaměstnancům společnosti Fastenal v rámci
běžné obchodní činnosti s hodnotou nižší než 20 USD
(golfové míčky, trička, čepice atd.) jsou stejně jako obchodní
obědy a večeře přijatelné. Dary nebo nabídky s hodnotou
vyšší než 20,00 eur nabízené v souvislosti s propagačními
akcemi musí být předem písemně schváleny příslušným
produktovým manažerem společnosti Fastenal. Všechny
ostatní dary jsou přísně zakázány. Společnost Fastenal
vyžaduje, aby prodávající splnil povinnosti vyplývající z
amerického Zákona o korupčních praktikách v zahraničí a
dalších zákonů nebo předpisů zaměřených na boj proti
korupci jakékoli jiné země, která je přímo či nepřímo dotčena
procesem pořizování zboží na základě této objednávky nebo
jakýmikoliv jinými aktivitami, které se týkají společnosti
Fastenal.

this P.O., Seller shall refrain from the use of bribes and
kickbacks. Gifts given by Seller to Fastenal employees in the
ordinary course of business with a value of less than $20
(golf balls, T-shirts, hats, etc.) are acceptable, as are business
lunches and dinners. Gifts or offerings with a value in excess
of EUR 20.00 that are offered in connection with a
promotional contest must be approved in advance, in writing,
by the applicable Fastenal Product Manager. All other gifts
are strictly prohibited. Fastenal requires Seller to comply with
the obligations under the U.S. Foreign Corrupt Practices Act
and any other anti-bribery laws or regulations of any country
with regard to or in connection with providing products under
this P.O. and any other activities involving Fastenal.

Fakturační požadavky: Prodávající společnosti Fastenal
bezodkladně předloží úplné a kompletní faktury k provedení
platby. Faktury prodávajícího budou obsahovat platné číslo
objednávky společnosti Fastenal. Pokud faktura
prodávajícího neobsahuje platné číslo objednávky společnosti
Fastenal, může společnost Fastenal platbu zadržet až do
chvíle, kdy bude společnosti Fastenal předložena úplná a
kompletní faktura. Lhůta splatnosti začíná běžet až
okamžikem, ve kterém Fastenal obdrží tuto úplnou a
kompletní fakturu.

Invoice Requirements: Seller shall promptly submit full
and complete invoices to Fastenal to effectuate payment.
Seller’s invoices shall include a valid Fastenal purchase order
number. If Seller’s invoice does not contain a valid Fastenal
purchase order number, then Fastenal may withhold payment
until a full and complete invoice is submitted to Fastenal. The
time period for payment shall not begin to accrue until such
full and complete invoice is received by Fastenal.

Podmínky cenotvorby: Jakýkoliv návrh na zvýšení cen musí
být zaslán odpovědnému produktovému manažerovi
a manažerovi rozvoje obchodních příležitostí ve formě dopisu,
který obsahuje hlavičku vaší společnosti. Všechna zvýšení
cen musí být založena pouze na zvýšení cen surovin. Tyto
návrhy musí dodržovat následující časový plán:
1) Písemné oznámení musí být zasláno devadesát (90)
dní předem. Oznámení musí obsahovat následující
informace:
a) Navrhovaný termín, kdy budou na fakturách
účtovány upravené ceny.
b) Citace zdrojů pocházejících od třetích
stran. (Mezi akceptovatelné zdroje patří CRU,
MEPS, LME, MRE, AMM).
c) Cenový rozpis obsahující aktuální ceny a
navrhované ceny.
Jakmile dojde k poklesu cen základních surovin o více než 5
%, musí být odpovědnému produktovému manažerovi
a manažerovi rozvoje obchodních příležitostí společnosti
Fastenal zaslán návrh na snížení cen. Nákup na všech místech
bude transparentní a ceny budou univerzálně platné. (V
některých případech bude povoleno nastavení dvou cenových
úrovní, které podpoří efektivní objednávání pouze pro
distribuci. Případy, kdy bude postupováno tímto způsobem,
musí být schváleny odpovědným manažerem rozvoje
obchodních příležitostí a produktovým manažerem
společnosti Fastenal.)

Pricing Terms: Any proposed price increases must be sent to
the applicable Fastenal Product Manager and Business
Development Manager in the form of a letter containing your
company letter head. All increases must be based on raw
material only. Such proposals must adhere to the following
timeline:
1) A ninety (90) day written notice must be provided.
Notifications must include the following
information:
a) Proposed date that pricing adjustments will be
charged on invoices.
b) Cite third party sources. (Acceptable sources
include CRU, MEPS, LME, MRE, AMM).
c) Priced file containing current pricing and
proposed pricing.
Any price decreases must be sent to the applicable Fastenal
Product Manager and Business Development Manager as soon
as there is a 5% decrease in base materials. Purchasing by all
locations is transparent and pricing will be universal (in some
cases, two tier pricing will be allowed to encourage efficient
distribution-only ordering. Cases where this comes into play
must be approved by the appropriate Fastenal Business
Development Manager and Product Manager.)
Fastenal will promptly pay invoices submitted by the Seller
within the payment terms specified on the invoice or as agreed
to by the parties. However, all invoices must be submitted to
Fastenal within a reasonable period of time and in no event

Společnost Fastenal bezodkladně zaplatí faktury vystavené
prodávajícím v rámci platebních podmínek uvedených na
faktuře nebo podmínek, které si strany vzájemně
dohodly. Veškeré faktury je však třeba společnosti Fastenal
předložit v přiměřené lhůtě a prodávající nesmí společnosti
Fastenal v žádném případě předložit fakturu déle než dvanáct
měsíců od data dodání výrobku na základě objednávky. Strany
souhlasí s tím, že faktury, které nebyly předány společnosti
Fastenal do dvanácti měsíců ode dne doručení výrobků, budou
neplatné, a nebudou společností Fastenal uhrazeny.

will Seller submit an invoice to Fastenal in excess of twelve
months after the date of delivery of the product under a
P.O. The parties agree that any invoices not submitted to
Fastenal within twelve months from the date of delivery of the
products will be void and are not subject to payment by
Fastenal.

Převod: Prodávající nesmí bez předchozího písemného
souhlasu společnosti Fastenal převést tuto smlouvu,
objednávku, jakoukoli následnou smlouvu nebo jakákoliv jeho
práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy (úplně nebo
částečně) na jakoukoli třetí stranu. Souhlas může být
podmíněn určitými podmínkami. Jakýkoliv převod (i ve stádiu
pokusu) v rozporu s výše uvedeným ustanoveními nebude mít
žádný účinek a bude považován za porušení vlastnických práv.

Assignment: The Seller may not assign the Agreement, this
P.O. or any ensuing agreement or any of its rights and
obligations thereunder, either in whole or in part, to any third
party without the prior written consent of Fastenal. Such
consent may be subject to certain conditions. Any (attempted)
assignment in violation of the foregoing shall have no effect,
and this provision shall have property law effect

Další obchodní spolupráce: V rámci úsilí o další posílení
vztahů mezi stranami jsou strany vyzvány, aby zvážily
využívání služeb nebo výrobků, které vyrábí nebo distribuuje
druhá strana, a kdykoliv to obchodní podmínky a další
okolnosti umožní, vynaloží dodavatel maximální úsilí
zaměřené na zajištění propagace nebo nákupu služeb a
výrobků nabízených společností Fastenal.

Further Business Cooperation: In an effort to further
enhance the relationship between the parties, the parties are
encouraged to consider the use of the services or products
manufactured or distributed by the other party and, whenever
commercially possible or appropriate under the
circumstances, the Supplier will use its best reasonable
efforts to patronize or purchase the services and products
offered by Fastenal.

Vývozní omezení: V případech, kdy se na výrobek mohou
vztahovat americká vývozní omezení, ustanovení nařízení
regulujících mezinárodní obchod se zbraněmi (ITAR) nebo
podobných vládních nařízení, nebo v případech, kdy může
výrobek podléhat omezením, která znemožňují vývoz
určitých výrobků prodávajícího do jakékoliv cizí země,
prodávající tyto skutečnosti oznámí společnost Fastenal nebo
své výrobky přiměřeným způsobem označí. Před odesláním
takto regulovaných výrobků společnosti Fastenal prodávající
poskytne společnosti Fastenal kódy ECCN (Export Control
Classification Numbers) nebo jiné údaje nebo informace,
které mohou být požadovány, nebo které je třeba předložit
vládní agentuře při vývozu výrobků prodávajícího do
zahraničí. Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně vývozních
omezení, naleznete potřebné informace na adrese
www.bis.doc.gov/licensing/exportingbasics.htm.

Export Controls: Seller will notify Fastenal or provide
reasonable identification on the Seller’s products whether a
product may be subject to the U.S. Export Administration
Regulations, International Traffic in Arms Regulations or
similar governmental regulations or may be subject to
restrictions related to the exportation of such Seller products
to any foreign countries. In advance of shipment of such
regulated products to Fastenal, Seller will promptly provide
to Fastenal any Export Control Classification Numbers or
other data or information that may be required or needed to
be submitted to a governmental agency with regard to the
exportation of the Sellers products to a foreign country. If
you have any questions on exports controls, information can
be found at
www.bis.doc.gov/licensing/exportingbasics.htm.

Konfliktní minerály: Za účelem implementace oddílu 1502
Dodd-Frankova zákona přijala komise SEC (Securities and
Exchange Commission) 22. srpna 2012 konečná pravidla
související s konfliktními minerály. Zákon stanovuje
požadavky týkající se ohlašovací povinnosti SEC pro veřejně
obchodované společnosti, jejichž výrobky obsahují kovy
odvozené z minerálů, které jsou považovány za „konfliktní
minerály“ nebo materiály odvozené z těchto kovů. Těmito
kovy jsou: tantal, cín, wolfram a zlato. Prodávající musí
společnosti Fastenal na vyžádání oznámit, zda jeho výrobek
obsahuje v jakémkoli množství minerály dotčené tímto

Conflict Minerals: On August 22, 2012, the Securities and
Exchange Commission (SEC) adopted the Conflict Minerals
Final Rule to implement Section 1502 of the Dodd-Frank
Act. The Act imposes SEC reporting requirements upon
publicly-traded companies whose products contain metals
derived from minerals define as ‘conflict minerals’ or
derivative materials of these metals. The metals are:
tantalum, tin, tungsten and gold. Upon request, Seller
must notify Fastenal if product contains, in any amount, the
minerals covered in this Act and their conflict status
(conflict-free, conflict, or undetermined). If you have any

zákonem a jejich konfliktní status (nekonfliktní, konfliktní
nebo neurčený). Máte-li nějaké dotazy týkající se
konfliktních minerálů, naleznete potřebné informace na
adrese
http://www.sec.gov/News/Article/Detail/Article/1365171562
058.

questions on Conflict Minerals, information can be found at
http://www.sec.gov/News/Article/Detail/Article/1365171562
058.

CA Prop65: Proposition 65, zákon na ochranu zdrojů
pitné vody před chemickým znečištěním z roku 1986, byl
přijat na základě zákonodárné iniciativy v listopadu 1986.
Cílem návrhu bylo chránit občany Kalifornie (USA) a státní
zdroje pitné vody před chemickými látkami, o nichž je
známo, že způsobují rakovinu, vrozené vady nebo jiné
reprodukční potíže, a informovat občany o jejich vystavení
těmto chemikáliím. Aby mohli být zákazníci informováni o
možné expozici v místě prodeje a na stránkách Fastenal.com,
musí prodávající v případě, kdy výrobek obsahuje
chemikálie, na které se vztahuje tento zákon, informovat
společnost Fastenal. Nejaktuálnější seznam a další informace
o zákoně CA Prop65 naleznete na adrese:
http://www.oehha.ca.gov/prop65.html.

CA Prop65: Proposition 65, the Safe and Drinking Water
and Toxic Enforcement Act of 1986, was enacted as a ballot
initiative in November 1986. The Proposition was intended to
protect California (USA) citizens and the State’s drinking
water sources from chemicals known to cause cancer, birth
defects or other reproductive hard, and to inform citizens
about exposures to such chemicals. In order to notify
customers of possible exposure at the point of sale and on
Fastenal.com, Seller must notify Fastenal if product contains
chemicals covered by this Act. Find the most current list and
more information about CA Prop65 at:
http://www.oehha.ca.gov/prop65.html.

Portál dodavatele: Portál dodavatele (Supplier Portal),
přístupný ze záložky My Account na stránkách Fastenal.com,
byl vytvořen tak, aby dodavatelům umožnil přístup k
udržování důležitých firemních informací, jako jsou kontakty
(prodej, provoz, kvalita, dodržování legislativy, účetnictví a
další), informace o platbách, uploadování produktových
informací či zadávání telefonicky objednávaných dodávek.
Tento portál bude dodavatelům brzy sloužit jako úvodní
stránka pro přístup ke klíčovým dokumentům, jako jsou
hodnocení, dodavatelské smlouvy, dokumenty EDI, hlavní
kontaktní údaje společnosti Fastenal a další.

Supplier Portal: The Supplier Portal, available on
Fastenal.com under My Account, was created to allow
suppliers access to maintain important company information
such as contacts (sales, operations, quality, compliance,
accounting, and more), payables information, product
information upload options, and will-call delivery entries.
Soon, this portal will act as a landing page for suppliers to
access key documents such as scorecards, supplier
agreements, EDI documents, key Fastenal contact
information, and more.

Zaregistrujte se ještě dnes na Fastenal.com – My Account –
Register. V případě, že se registrují současní dodavatelé,
budou k dokončení registrace potřebovat 2 čísla nedávných
objednávek nebo faktur. Kontakt:
suppliercompliance@fastenal.com.

Get registered today at Fastenal.com – My Account –
Register. Current supplier registrants will require 2 recent
POs or Invoice numbers in order to complete the registration.
Contact suppliercompliance@fastenal.com.

