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Popis služby 

Dell Logistics Services  
  

Úvod 

Služby Dell Logistics (jednotlivě jako „služba“ nebo „logistická služba“ a společně jako „služby“ nebo 
„logistické služby“) představují široké portfolio standardních a přizpůsobených služeb zaměřených 
na fyzické zpracování a dodání nebo objednávky. Tyto služby podporují, rozšiřují a často uzavírají proces 
nakupování u společnosti Dell. Flexibilita a rozsah dostupných služeb jsou odrazem měnících se 
požadavků zákazníků a umožňují volbu z nabídky služeb, které poskytují backendovou podporu 
objednávek s ohledem na splnění vašich požadavků na skladování, balení a přepravu. 

Rozsah služby  

Služby Dell Logistics Services jsou nabízeny společností Dell pro podporované produkty. Jedná se mimo 
jiné o tyto služby: 

 
1. Skladovací služby – Řešení skladování pro rychlé nasazení v rámci plánu rozložené dodávky 

(další informace v příloze ke službám (1)). 

2. Služba drop-in-box – Do přepravní krabice je možné přidat další hardware, dokumenty 

k vlastní instalaci nebo další příslušenství. (další informace v příloze ke službám (2)). 

3. Odebrání položek – Z přepravní krabice je možné odebrat výchozí/standardní položky 

Dell (další informace v příloze ke službám (3)). 

4. Balení multipack – Poskytujte zákazníkům systémy a určenou dokumentaci ve schválených 

obalech na více balíků (další informace v příloze ke službám (4)). 

5. Přebal – Více systémů nebo položek příslušenství lze uložit do větších krabic, což vede 

ke snížení počtu samostatných krabic, které zákazník obdrží (další informace v příloze 

ke službám (5)). 

6. Palety a přepravní kontejnery – Předem definované nestandardní nebo zákazníkem 

definované palety nebo přepravní kontejnery, konfigurace nebo paletizace (další informace 

v příloze ke službám (6)).  

7. Vlastní obaly – Obalový materiál navržený podle specifikací zákazníka. (další informace 

v příloze ke službám (7)).  

8. Ship Box Label – Použití předem definovaných/standardních nebo vlastních štítků, na nichž 

mohou být zákazníkem definované nebo poskytnuté údaje, na krabice pro přepravu systémů 

(další informace v příloze ke službám (8)). 

9. Konsolidace objednávek – Spravujte příjem a konsolidaci více položek hardwaru, softwaru 

a periferních zařízení Dell a jiných výrobců nebo zákazníkem uložených součástek a zařiďte 

dodání všech součástí v rámci jediné zásilky (další informace v příloze ke službám (9)). 

10. Vlastní doručení – Doručení produktu v určenou dobu nebo den nebo na místo zákazníka 

společně s dalšími službami, které nepředstavují standardní způsob přepravce. Může se jednat 

o tyto služby: doručení v určitou dobu, po pracovní době, v určité datum, v určité pracovní dny, 

o víkendu nebo svátcích, vyložení z palet, jeden vnitřní cíl doručení, vnitřní distribuce na 

pobočce (více cílů doručení na jedné adrese), vybalení, výklopná záď, odstranění obalových 

materiálů (likvidace) (další informace v příloze ke službám (10)). 
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11. Přepravce zákazníka – Správa přepravy produktů pomocí standardních logistických 

firem od společnosti Dell a jiných společností. (další informace v příloze ke službám (13)). 

12. Mezinárodní přeprava – Příprava mezinárodních zásilek společně se všemi požadovanými 

dokumenty. Přímé dopravení ke koncovým uživatelům v přímých nebo nepřímých zemích 

s přesnými dokumenty pro zajištění souladu s daňovými a exportními zákony (další informace 

v příloze ke službám (12)). 

13. Zprávy a oznámení – Příprava standardní a vlastní přepravní dokumentace, seznamů zboží 

nebo štítků, logistiky a zpráv o přepravě a oznámení o doručení předem a zpráv. (další 

informace v příloze ke službám (13)). 

14. Krátkodobé uložení (zákazníci v oblasti EMEA a APJC) – společnost Dell bude 

spravovat/skladovat výkyvy objemu objednávek v předem stanoveném časovém období. 

(další informace v příloze ke službám (14)). 

 

Poznámka: Přílohy ke službám pro tento popis služeb obsahují specifikace každé logistické služby 

nabízené společností Dell. Na konkrétní nákup ze strany zákazníka se vztahují výhradně přílohy 

pro logistické služby určené na faktuře zákazníka, potvrzení objednávky nebo na nákupní 

objednávce. 

 

Zákazník může zakoupit od společnosti Dell jednu nebo více výše uvedených logistických služeb 

za poplatek pro jeden systém, který bude určen mezi stranami. Konkrétní zakoupené logistické služby 

a příslušná cena těchto logistických služeb budou uvedeny na faktuře zákazníka, potvrzení objednávky 

nebo na nákupní objednávce. Zakoupením těchto „služeb“ od společnosti Dell zákazník souhlasí, že se 

bude řídit všemi smluvními podmínkami uvedenými v tomto popisu služeb, včetně příslušných příloh 

k službám a příslušné rámcové smlouvy zákazníka o poskytování služeb nebo podmínek prodeje 

společnosti Dell platných pro komerční zákazníky, které jsou k dispozici na adrese www.Dell.com/terms 

(dle platnosti). 

 

Volitelné služby 

 

Každá aktuálně dostupná logistická služba je podrobně popsána v přílohách ke službám pro tento 

popis služeb. Dodatečné služby (včetně konfiguračních služeb nebo souvisejících konzultačních, 

spravovaných, profesionálních, podpůrných nebo školicích služeb) lze případně zakoupit od společnosti 

Dell. Dodatečné služby budou vyžadovat samostatnou smlouvu na poskytování služeb uzavřenou 

se společností Dell. 

 

Doba trvání služby 

Tato smlouva nabývá platnosti datem podání objednávky a trvá po dobu trvání služby. „Doba trvání služby“ 
začíná datem nákupu a trvá do termínu uvedeného na formuláři objednávky. Počet systémů, licencí, 
instalací, nasazení, spravovaných koncových bodů nebo koncových uživatelů, pro něž zákazník zakoupil 
jednu nebo více služeb, sazba nebo ceny a příslušná doba trvání služby pro každou z nich jsou uvedeny 
na zákazníkově objednávkovém formuláři nebo na jiné vzájemně dohodnuté formě faktury, potvrzení 
objednávky nebo nákupní objednávky („objednávkový formulář“). Pokud nebylo mezi společností 
Dell a zákazníkem dohodnuto písemně jinak, slouží služby zakoupené na základě této smlouvy pouze 
k zákazníkovým interním účelům a nelze je prodávat nebo poskytovat dále. 

 

http://www.dell.com/terms
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Obecné závazky zákazníka  

V případě každé logistické služby objednané zákazníkem podle těchto podmínek zákazník: 
 

 poskytne společnosti Dell přístup k příslušným zaměstnancům zákazníka za účelem podpory 

zajišťování a dodání těchto služeb; 

 v případě, kdy služby vyžadují zásah na místě, je zákazník povinen poskytnout volný, bezpečný 

a dostatečný přístup ke svým zařízením a k podporovaným produktům, včetně dostatečného 

pracovního prostoru, elektřiny a místní telefonní linky; 

 splní kvalifikační kritéria pro objednané služby, jak je definováno v přílohách ke službám, 

tj. minimální objednatelné množství, četnost objednávek, použitelnost systému a jiné podmínky;  

 získá všechny potřebné licence, práva, zákonná potvrzení a jiná potřebná oprávnění s ohledem 

na soulad s předpisy pro mezinárodní obchod pro společnost Dell, aby mohla tyto služby zajišťovat; 

 souhlasí se smluvními podmínkami stanovenými v jednotlivých přílohách ke službám. 

Zálohování dat – odstranění důvěrných dat: Zákazník musí provést zálohování veškerých stávajících 
dat, softwaru a programů na všech dotčených systémech před dodáním této služby a dle platnosti 
i během dodávky služby. Zákazník by měl pravidelně vytvářet záložní kopie dat uložených ve všech 
dotčených systémech za účelem ochrany v případě možných poruch nebo změny či ztráty dat. 
Kromě toho je zodpovědností zákazníka odstranit veškeré důvěrné, chráněné či soukromé informace 
a veškerá vyměnitelná média jako karty SIM, disky CD nebo počítačové karty bez ohledu na to, 
zda je poskytována podpora technikem na pracovišti či nikoli. SPOLEČNOST DELL NENESE 
ODPOVĚDNOST ZA: 

 JAKÉKOLI VAŠE DŮVĚRNÉ, CHRÁNĚNÉ ANI OSOBNÍ INFORMACE,  

 ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ DAT, PROGRAMŮ ČI SOFTWARU,  

 POŠKOZENÍ ČI ZTRÁTU VÝMĚNNÝCH MÉDIÍ,  

 POPLATKY ZA DATOVÉ ČI HLASOVÉ PŘENOSY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU NEVYJMUTÍ VŠECH 
KARET SIM A JINÝCH VYMĚNITELNÝCH MÉDIÍ Z PODPOROVANÝCH PRODUKTŮ 
VRÁCENÝCH SPOLEČNOSTI DELL,  

 ZTRÁTU MOŽNOSTI POUŽÍVAT SYSTÉM NEBO SÍŤ,  

 JAKÉKOLI JINÉ ČINNOSTI NEBO OPOMENUTÍ, VČETNĚ ZANEDBÁNÍ ZE STRANY 
SPOLEČNOSTI DELL NEBO POSKYTOVATELE SLUŽEB TŘETÍ STRANY.  

Společnost Dell není zodpovědná za obnovení či opětovnou instalaci jakýchkoli programů ani dat. 
Při vracení podporovaného produktu nebo jeho části musí zákazník předat pouze tento 
podporovaný produkt nebo tu jeho část, které byly telefonicky vyžádány technikem.  

Vyloučené položky 

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že následující činnosti nejsou zahrnuty v tomto popisu služeb: 

 Jakékoli jiné služby, úkoly nebo činnosti než ty, které jsou výslovně uvedeny v tomto popisu služby. 

Vyloučené položky specifické pro logistické služby jsou podrobně popsány v příslušných 

přílohách ke službám. 

Z tohoto popisu služby nevyplývají zákazníkovi žádné další záruky nad rámec záruk poskytnutých 
v podmínkách vaší rámcové smlouvy o poskytování služeb nebo jiné platné smlouvy. 
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Smluvní podmínky  

Podporované produkty: Tato služba je dostupná pro vybrané produkty Dell OptiPlex™, Latitude™, 
Precision™, PowerEdge™, PowerEdge SC™, PowerVault™, PowerConnect™, Dell EqualLogic™, 
vybrané tiskárny Dell, vybrané příslušenství společnosti Dell a třetích stran. Podporované produkty jsou 
pravidelně přidávány. Nejaktuálnější seznam služeb, které jsou k dispozici pro konkrétní produkty 
Dell a produkty jiných dodavatelů, vám poskytne obchodní zástupce společnosti Dell. 

 

Projekt konfiguračních služeb: Dodání logistických služeb od společnosti Dell lze provést vytvořením 

a správou projektu konfiguračních služeb („projekt KS“). Každá objednávka logistických služeb podaná 

zákazníkem ve spojení s nákupem nových podporovaných systémů Dell nebo konfiguračních služeb, může 

být spravována společností Dell jako jedinečný projekt KS. Pokud si zákazník objedná více logistických 

služeb a služeb vlastní tovární konfigurace ve spojení s nákupem nových podporovaných systémů 

Dell, budou v příslušném případě sloučeny do jediného projektu KS. V případech, kdy určité typy systémů 

neumožňují sloučení logistických a konfiguračních služeb do jednoho projektu KS, budou zpracovány jako 

samostatné projekty KS. Zákaznické úpravy stávajícího projektu KS mohou být zpracovány jako 

samostatný projekt KS.  
 

Partneři společnosti Dell: Společnost Dell může k zajišťování logistických služeb využívat přidružené 

společnosti a subdodavatele. Společnost Dell může příležitostně změnit místo zajišťování služeb a/nebo 

místo strany zajišťující služby, avšak za předpokladu, že společnost Dell i nadále ponese odpovědnost 

za dodání služeb u zákazníka.  
 

Partneři zákazníka: Zákazník může využívat třetí strany (např. dodavatele, zástupce, integrátory systémů 

nebo prodejní partnery), které budou zastupovat zákazníka a pracovat se společností Dell v rámci 

potřebného rozsahu na poskytování logistických služeb pro zákazníka. Zákazník nese výhradní 

odpovědnost za všechny činy nebo opomenutí svých partnerů. Zákazník dále souhlasí, že společnost 

Dell odškodní a nebude ji činit zodpovědnou za veškeré škody, náklady a výdaje (včetně právních poplatků 

a nákladů na soudní nebo smírčí řízení) vzniklé v důsledku jakékoli akce nebo opomenutí každého partnera 

zákazníka, který jedná jako zástupce zákazníka, nebo ve spojení s těmito aktivitami či opomenutími bez 

ohledu na formu akce. 
 

Zrušení poskytování služeb V souladu s příslušnými zásadami pro vrácení produktu a zrušení služeb 

v dané zeměpisné oblasti zákazníka (které jsou uvedené v popisu služeb nebo určeny místními zákony) 

zákazník může ukončit logistické služby ve spojení s přípustným zrušením nákupu podporovaných 

produktů, a to předáním písemného oznámení o zrušení společnosti Dell. Zrušení služby může být 

zpoplatněno. Zákazník nesmí logistické služby zrušit, pokud tak není uvedeno v příslušném zákonu státu, 

země nebo oblasti, který nelze smluvně změnit.  
 

Společnost Dell může zrušit logistické služby, včetně jakýchkoli probíhajících služeb, kdykoli během doby 

trvání platné pro tento popis služeb, a to z jakéhokoli z následujících důvodů: 
 

 zákazník nezaplatí celkovou cenu za logistickou službu podle fakturačních podmínek; 

 Zákazník je hrubý, vyhrožuje nebo odmítá spolupracovat s pomocným analytikem nebo technikem 
na pracovišti. 

 Zákazník se neřídí všemi podmínkami stanovenými v tomto popisu služby. 

Pokud společnost Dell zruší logistickou službu, odešle zákazníkovi písemné oznámení o zrušení služby 
na adresu uvedenou na faktuře zákazníka. V tomto oznámení bude uveden důvod odstoupení 
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od poskytování služby a datum, kdy odstoupení vstoupí v platnost, což bude nejméně deset (10) dní 
od data, kdy společnost Dell odešle oznámení o odstoupení od poskytování služby zákazníkovi, pokud 
místní zákon nevyžaduje jiná ustanovení o zrušení, která nelze smluvně změnit. POKUD SPOLEČNOST 
DELL ZRUŠÍ SLUŽBU V SOULADU S TÍMTO ODSTAVCEM, NEMÁ ZÁKAZNÍK NÁROK NA VRÁCENÍ 
PENĚZ ANI POPLATKŮ UHRAZENÝCH ČI SPLATNÝCH SPOLEČNOSTI DELL.  
 
Produkty třetích stran: Termín „produkty třetích stran“ označuje jakýkoli hardware, software či jiný hmotný 
nebo nehmotný materiál (poskytnutý společnosti Dell zákazníkem nebo zakoupený společností Dell podle 
pokynů zákazníka) používaný společností Dell ve spojení s logistickými službami. Zákazník se zaručuje 
společnosti Dell, že získal veškeré licence, souhlasy, zákonná potvrzení nebo schválení, které jsou 
požadovány k udělení společnosti Dell a partnerům společnosti Dell, jak je popsáno výše, včetně 
příslušných subdodavatelů a zaměstnanců, práva a licence pro přístup, kopírování, distribuci, použití nebo 
úpravy (včetně vytváření odvozených produktů) nebo instalaci produktů třetích stran bez toho, že by byla 
porušena vlastnická nebo licenční práva (včetně patentových a autorských práv) poskytovatelů nebo 
vlastníků produktů třetích stran. POKUD NENÍ MEZI ZÁKAZNÍKEM A SPOLEČNOSTÍ DELL PÍSEMNĚ 
DOHODNUTO JINAK, SPOLEČNOST DELL SE TÍMTO ZŘÍKÁ JAKÝCHKOLI A VŠECH ZÁRUK, 
VÝSLOVNÝCH ČI PŘEDPOKLÁDANÝCH, KTERÉ SE TÝKAJÍ PRODUKTŮ TŘETÍCH STRAN. 
Na produkty třetích stran se výhradně vztahují smluvní podmínky platné mezi třetí stranou a zákazníkem. 
SPOLEČNOST DELL SE TÍMTO ZŘÍKÁ JAKÉKOLI A VEŠKERÉ ODPOVĚDNOSTI ZA JAKÝKOLI VLIV 
LOGISTICKÝCH SLUŽEB NA JAKÉKOLI ZÁRUKY NA PRODUKTY TŘETÍCH STRAN. V maximálním 
rozsahu povoleném platným místním právním předpisem neponese společnost Dell žádnou odpovědnost 
za produkty třetích stran a zákazník se bude obracet výhradně na poskytovatele třetí strany v souvislosti 
s jakýmikoli škodami nebo závazky s ohledem na poskytování produktů třetích stran. Společnost Dell může 
zakoupit jedinečné součástky a komponenty s časově náročnou výrobou jako produkty třetích stran na 
podporu výroby přizpůsobených konfigurací pro zákazníka. Pokud (i) tyto materiály nebudou použity 
do devadesáti (90) dnů kvůli tomu, že zákazník změní odhad nebo plán nebo zruší jakoukoli nákupní 
objednávku, nebo z jiných důvodů a (ii) společnost Dell nebude moci tyto materiály prodat jiným stranám 
za přiměřenou cenu nebo nebude moci zrušit objednávku tohoto materiálu, může společnost Dell dle 
vlastního uvážení fakturovat a dodat tyto materiály zákazníkovi. Zákazník zaplatí společnosti Dell za 
materiály a jakékoli skladovací poplatky, které společnost Dell uhradí v důsledku uchovávání těchto 
materiálů v inventáři déle než devadesát (90) dní. 
 
 
Export: Zákazník se zaručuje a prohlašuje, že produkty třetích stran, mimo jiné software zahrnutý v bitové 
kopii předané společnosti Dell ve spojení s logistickými službami, neobsahují žádnou technologii s omezeným 
přístupem (např. šifrování), nebo pokud technologii s omezeným přístupem obsahují, že tyto produkty třetích 
stran může společnost Dell exportovat do jakékoli země (kromě zemí, na které je uvaleno embargo podle 
platných zákonů o exportu) bez exportní licence. Společnost Dell neodpovídá za určení přesnosti jakýchkoli 
prohlášení týkajících se existence exportní licence nebo oprávněnosti pro export produktů třetích stran bez 
licence. Exportní certifikace zákazníka musí podporovat platné místní a národní právní předpisy, nařízení 
a požadavky (například fyzický podpis vs. elektronický podpis). Kromě výše uvedených záruk může být 
vyžadována zvlášť podepsaná exportní certifikace pro všechny služby CFI správy bitových kopií („exportní 
certifikace pro bitové kopie”). Ve vybraných zemích mohou být exportní certifikace vyžadovány ve spojení 
s jinými službami (např. služby správy zařízení KS, služby integrace hardwaru KS, služby přizpůsobení 
systému BIOS KS nebo služby drop-in-box KS). Jakákoli požadovaná exportní certifikace musí být vyplněna, 
podepsána a vrácena společnosti Dell před implementací příslušné logistické služby společností Dell. Pokud 
bude společnost Dell povinna získat exportní licenci pro produkty třetích stran, aby bylo možné služby dodat, 
zákazník tímto souhlasí, že bezplatně poskytne společnosti Dell jakoukoli a veškerou přiměřenou pomoc 
vyžadovanou společností Dell k získání takové exportní licence.  
 
Náhrada škody zákazníkem: Zákazník bude společnost Dell obhajovat, odškodní ji a nebude vůči 
ní vznášet žádné nároky v souvislosti s jakýmkoli nárokem nebo akcí třetí strany (a) v důsledku toho, 
že zákazník nezíská požadovanou licenci, práva duševního vlastnictví nebo jakákoli jiná oprávnění, 
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zákonná potvrzení nebo schválení související s produkty třetích stran a také softwarem nebo materiály 
určenými nebo požadovanými zákazníkem za účelem integrace do služeb, nebo (b) v důsledku nepřesných 
prohlášení týkajících se existence exportní licence nebo jakéhokoli obvinění společnosti Dell kvůli porušení 
nebo údajnému porušení platných exportních zákonů, předpisů a nařízení ze strany zákazníka. 
 
Oznámení a omezení odpovědnosti s ohledem na technické specifikace: Zákazník je odpovědný za 
stanovení vlastních specifikací pro logistické služby a je povinen zajistit jejich řádné zdokumentování pro 
společnost Dell. Zákazník uznává, že logistické služby jsou jeho výhradní volbou. Společnost 
Dell je oprávněna spoléhat se na dokumentaci zákazníka („formulář specifikací zákazníka“). Společnost 
Dell nezodpovídá za závazky ani škody související se zajištěním logistických služeb prováděných 
v souladu s dokumentací zákazníka. Pokud společnost Dell odůvodněně zjistí, že navržené logistické 
služby nejsou technicky proveditelné, společnost Dell může odmítnout pokračovat v zajišťování logistických 
služeb. Společnost Dell nezaručuje, že logistické služby poskytované zákazníkovi budou splňovat všechny 
požadavky zákazníka, protože je společnost Dell závislá na produktech třetích stran a pomoci poskytované 
zákazníkem nebo třetími stranami. 
 
Důležité doplňující informace 
 
Řízení změn: Společnost Dell zváží další práci a poskytne podrobnosti o jakýchkoli změnách časových 
plánů a nákladů na základě požadovaných změn v případě další práce nespecifikované v logistické službě 
vzniklé z následujících důvodů: (i) požadovaná změna v rozsahu služeb; (ii) akce nebo opomenutí ze strany 
zákazníka; (iii) změna v zákonu nebo platných předpisech nebo (iv) událost vyšší moci. Pokud bude 
zákazník s dalším časovým plánem nebo náklady souhlasit, potvrdí tento souhlas písemnou formou dříve, 
než společnost Dell zahájí další poskytování služeb (platí i pro případ, že společnost Dell poskytování 
dodatečných služeb již zahájila).  
 
Služba platí 1 rok od data zakoupení: POKUD PLATNÝ ZÁKON NEVYŽADUJE JINAK, MŮŽETE TUTO 
SLUŽBU VYUŽÍT JEDNOU BĚHEM OBDOBÍ 1 ROKU OD DATA NÁKUPU („DATUM SKONČENÍ 
PLATNOSTI“). DATUM NÁKUPU ODPOVÍDÁ DATU FAKTURACE SLUŽBY NEBO POTVRZENÍ 
OBJEDNÁVKY SPOLEČNOSTÍ DELL, A TO PODLE TOHO, KTERÉ Z DAT NASTALO DŘÍVE. DODÁVKA 
SLUŽBY SPOLEČNOSTÍ DELL BUDE PO DATU SKONČENÍ PLATNOSTI POVAŽOVÁNA 
ZA VYŘÍZENOU I V PŘÍPADĚ, ŽE SLUŽBU NEVYUŽIJETE. 
 
Převod služby: Tato logistická služba jakož i všechna práva, která byla zákazníkovi tímto popisem služeb 
udělena, nelze převádět na třetí stranu. 

Dostupnost logistických služeb: Logistické služby nemusí být dostupné ve všech geografických 
oblastech nebo pro všechny produkty.  

Tento popis služby je uzavírán mezi zákazníkem (dále jako „vy“ nebo „zákazník“) a právním subjektem 
Dell uvedeným na faktuře za tuto službu. Poskytování této služby podléhá podmínkám samostatné 
rámcové smlouvy, kterou zákazník se společností Dell uzavřel a která prodej této služby výslovně 
opravňuje. V případě, že takováto smlouva neexistuje, je služba poskytována v souladu s komerčními 
podmínkami prodeje společnosti Dell nebo smlouvou uvedenou v níže uvedené tabulce (dle platnosti, dále 
jen „smlouva“). V tabulce je uveden seznam adres URL se smlouvami platnými pro místo zákazníka. 
Zúčastněné strany potvrzují, že se s příslušnými podmínkami dostupnými online seznámily, a zavazují 
se jimi řídit.  
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Místo 
zákazníka 

Smluvní podmínky platné pro nákup služeb společnosti Dell 

Zákazníci, kteří zakoupili služby 
společnosti Dell přímo od 

společnosti Dell 

Zákazníci, kteří zakoupili služby 
společnosti Dellprostřednictvím 

autorizovaného prodejce Dell 

USA www.dell.com/CTS  www.dell.com/CTS  

Kanada www.dell.ca/terms (angličtina) 
www.dell.ca/conditions (kanadská 
francouzština) 

www.dell.ca/terms (angličtina) 
www.dell.ca/conditions (kanadská francouzština) 

Latinská 
Amerika 
a karibské 
země 

Místní webové stránky www.dell.com pro 
příslušnou zemi nebo 
www.dell.com/servicedescriptions/global.* 

Místní webové stránky www.dell.com pro příslušnou 
zemi nebo www.dell.com/servicedescriptions/global.* 

Asie, 
Tichomoří, 
Japonsko 

Místní webové stránky www.dell.com 
pro příslušnou zemi nebo 
www.dell.com/servicedescriptions/global.* 

Popisy služeb a další dokumenty týkající se služeb 
společnosti Dell, které jste mohli obdržet od svého 
prodejce, netvoří smlouvu mezi vámi a společností 
Dell, ale slouží pouze k popisu obsahu služeb, které 
od svého prodejce kupujete, vašich závazků jako 
příjemce služby a hranic a omezení této služby. 
V důsledku toho platí, že zatímco jakékoli odkazy na 
„zákazníka“ v tomto popisu služby a ve kterémkoli 
jiném dokumentu týkajícím se služeb Dell jsou 
považovány za odkazy na vás, jakékoli odkazy na 
společnost Dell mají být považovány za odkazy na 
společnost Dell jako na poskytovatele služby 
poskytujícího službu jménem vašeho prodejce. Se 
společností Dell nebudete mít ohledně zde popsané 
služby přímý smluvní vztah. Aby nedošlo k žádným 
pochybnostem ohledně platebních podmínek nebo 
jiných podmínek smlouvy, které jsou ze své podstaty 
relevantní pouze přímo mezi kupujícím 
a prodávajícím, nebudou pro vás platit; vaše 
podmínky se budou řídit dohodou mezi vámi a vaším 
prodejcem. 

Evropa, 
Střední 
východ,  
Afrika 

Místní webové stránky www.dell.com 
pro příslušnou zemi nebo 
www.dell.com/servicedescriptions/global.* 

Zákazníci z Francie, Německa a Velké 
Británie mohou navíc využít příslušné 
adresy URL uvedené níže: 

Francie: 
www.dell.fr/ConditionsGeneralesdeVente  
Německo: 
www.dell.de/Geschaeftsbedingungen 

Spojené království: www.dell.co.uk/terms  

Popisy služeb a další dokumenty týkající se služeb 
společnosti Dell, které jste mohli obdržet od svého 
prodejce, netvoří smlouvu mezi vámi a společností 
Dell, ale slouží pouze k popisu obsahu služeb, které 
od svého prodejce kupujete, vašich závazků jako 
příjemce služby a hranic a omezení této služby. 
V důsledku toho platí, že zatímco jakékoli odkazy na 
„zákazníka“ v tomto popisu služby a ve kterémkoli 
jiném dokumentu týkajícím se služeb Dell jsou 
považovány za odkazy na vás, jakékoli odkazy na 
společnost Dell mají být považovány za odkazy na 
společnost Dell jako na poskytovatele služby 
poskytujícího službu jménem vašeho prodejce. Se 
společností Dell nebudete mít ohledně zde popsané 

http://www.dell.com/CTS
http://www.dell.com/RTS
http://www.dell.ca/terms
http://www.dell.ca/conditions
http://www.dell.ca/terms
http://www.dell.ca/conditions
http://www.dell.com/
http://www.dell.com/servicedescriptions/global
http://www.dell.com/
http://www.dell.com/servicedescriptions/global
http://www.dell.com/
http://www.dell.com/servicedescriptions/global
http://www.dell.com/
http://www.dell.com/servicedescriptions/global
http://www.dell.fr/ConditionsGeneralesdeVente
http://www.dell.de/Geschaeftsbedingungen
http://www.dell.co.uk/terms
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služby přímý smluvní vztah. Aby nedošlo k žádným 
pochybnostem ohledně platebních podmínek nebo 
jiných podmínek smlouvy, které jsou ze své podstaty 
relevantní pouze přímo mezi kupujícím 
a prodávajícím, nebudou pro vás platit; vaše 
podmínky se budou řídit dohodou mezi vámi a vaším 
prodejcem. 

 

* Přístup k místní webové stránce www.dell.com zákazníci získají jednoduše prostřednictvím adresy www.dell.com 
z počítače připojeného k internetu ve své oblasti nebo výběrem z možností na webové stránce společnosti Dell „Choose a 
Region/Country“ (Zvolte zemi/oblast) na adrese http://www.dell.com/content/public/choosecountry.aspx?c=us&l=en&s=gen. 

 
Bez ohledu na tyto rámcové smlouvy o poskytování služeb zákazník v případě neslučitelného konfliktu 
mezi ujednáními uvedenými v tomto popisu služeb a platnou rámcovou smlouvou o poskytování služeb pro 
zákazníka tímto souhlasí, že budou platit ujednání uvedená v tomto popisu služeb po odsouhlasení, které 
následovalo po ujednáních v platné rámcové smlouvě. Pokud je kterékoli ustanovení tohoto popisu služby 
v rozporu s některým z ustanovení dané smlouvy, platí ustanovení popisu služby, pouze však v rozsahu 
daného konfliktu. Ustanovení nebude považováno za náhradu žádného jiného ustanovení uvedeného ve 
smlouvě, které tomuto popisu služby konkrétně neodporuje. 
 
Zákazník dále souhlasí, že obnovení, úpravy, prodloužení nebo další využívání služeb nad rámec původně 
dohodnuté doby se řídí tehdejším platným popisem služby dostupným na adrese 
www.dell.com/servicedescriptions/global.  
 
Pokud je kterékoli ustanovení tohoto popisu služby v rozporu s některým z ustanovení dané smlouvy, platí 
ustanovení popisu služby, pouze však v rozsahu daného konfliktu. Ustanovení nebude považováno 
za náhradu žádného jiného ustanovení uvedeného ve smlouvě, které tomuto popisu služby konkrétně 
neodporuje. 
 
Svůj souhlas s tím, že považujete tento popis služby a smlouvy začleněné do tohoto dokumentu 
za závazné, vyjádříte objednávkou těchto služeb, přijetím dodávaných položek služeb, využitím těchto 
služeb nebo souvisejícího softwaru, kliknutím na tlačítko nebo zaškrtnutím políčka „I Agree“ (Souhlasím) 
nebo podobně na stránkách Dell.com v souvislosti s nákupem nebo v rámci softwarového nebo 
internetového rozhraní Dell. Pokud tento popis služby přijímáte jménem určité společnosti nebo jiné 
právnické osoby, prohlašujete, že máte oprávnění zavázat tento subjekt tímto popisem služby. V takovém 
případě se budou označení „vy“ nebo „zákazník“ vztahovat na daný subjekt. Kromě obdržení tohoto popisu 
služby mohou být zákazníci v určitých zemích povinni vyhotovit podepsaný formulář objednávky. 

Další informace o naší nabídce služeb získáte od zástupce společnosti Dell nebo na adrese 
www.dell.com/services  

Dostupnost se v jednotlivých zemích liší. V případě zájmu o další informace zákazníkům a prodejním 
partnerům společnosti Dell doporučujeme, aby se obrátili na svého obchodního zástupce. 

© 2018 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena. Ochranné známky a obchodní názvy v tomto dokumentu 
mohou odkazovat na ochranné známky a názvy nebo produkty, případně na právní subjekty, které si 
na tyto položky činí nárok. Platí podmínky společnosti Dell pro prodej. Jsou k dispozici na vyžádání na 
adrese www.Dell.com. 

  

http://www.dell.com/
http://www.dell.com/
http://www.dell.com/content/public/choosecountry.aspx?c=us&l=en&s=gen
http://www.dell.com/servicedescriptions/global
http://www.dell.com/services


 

 
Dell Logistics Services | v 4.3 | September 08, 2020 

 

Příloha 1 

Skladování; Ready Stock* 
  

Přehled služby  

Služba Ready Stock service společnosti Dell („služba“ nebo „služby“) pomáhá zákazníkovi se správou 
kolísajícího objemu objednávek od kupujících stran a zkracuje dobu realizace plnění tím, že jsou 
uchovávány zásoby předem konfigurovaných a sestavených systémů připravených v různých 
skladovacích střediscích a tento inventář je spravován za účelem plnění poptávky. Služba je k dispozici 
pro určité modely a konfigurace systémů, software a periferní zařízení, komponenty třetích stran 
a produkty na zakázku („oprávněné produkty“). Místa provádění služby záleží jen na uvážení a schválení 
ze strany společnosti Dell a společnost může provést v tomto ohledu změnu. Více informací o systémech 
a konfiguracích, které se řadí mezi oprávněné produkty, zjistíte od obchodního zástupce společnosti Dell.  

Společnost Dell sestaví a uskladní určité množství oprávněných produktů na základě nákupních 
objednávek oprávněných produktů zákazníka po předem určená časová období. Zákazník si může 
vybrat počáteční časové období 90, 120, 150 nebo 180 dní v závislosti na místní dostupnosti a za 
určenou cenu pro každou úroveň.  

Oprávněné produkty budou skladovány v zařízení společnosti Dell (nebo u jejího dodavatele) 
(„konsolidační centrum“), dokud zákazník neodešle oznámení požadující odeslání oprávněných produktů. 
Účelem této služby je poskytnout zákazníkovi maximální flexibilitu při zasílání produktů. Zákazník může 
kdykoli během období skladování poskytnout pokyny k odeslání uvádějící konkrétní oprávněný produkt, 
množství a cíle doručení. Jakmile společnost Dell obdrží a přijme oznámení zákazníka o požadavku na 
odeslání, oprávněné produkty objednané zákazníkem budou odeslány z konsolidačního centra. Zákazník 
může v rámci platné smlouvy na poskytování služeb objednat další služby (nasazení, konfigurace, 
podpora atd.). Objednávka dalších služeb podaná zákazníkem v rámci smlouvy na poskytování služeb 
bude použita podle požadavků zákazníka nebo podle možností objednané služby, a to před fází přípravy 
zásob nebo po oznámení o zásilce odeslaném zákazníkem. 

Postupy služby:  

 Oprávněné produkty mohou být uskladněny v počátečním období 90, 120, 150 nebo maximálně 

180 dní v závislosti na oprávněném produktu a místní dostupnosti. 

 Zákazník může kdykoli během období skladování odeslat oznámení o zásilce oprávněných 

produktů (celé nebo její části). Zákazník poskytne informace o konkrétním oprávněném produktu 

k odeslání, včetně údajů o typu a množství a doručovacích adres. 

 Jakmile obdrží společnost Dell oznámení o zásilce, podle požadavků použije jakoukoli zbývající 

objednanou službu v rámci platné smlouvy o úrovní poskytovaných služeb. 

 Společnost Dell poskytne zákazníkovi běžné zprávy o zásobách a činnostech týkajících 

se oprávněného produktu, který je součástí služby.  

 Počáteční období uložení po zakoupení je možné maximálně třikrát prodloužit vždy o 30 dní. 

Služba je zpoplatněna. 

 Jakékoli a všechny oprávněné produkty zbývající ve skladu po uplynutí doby od zakoupení budou 

odeslány a fakturovány zákazníkovi a zákazník zaplatí za takové produkty do třiceti (30) dní od 

data vystavení faktury společnosti Dell. Související produkty třetích stran v konsolidačním centru 

budou odeslány s těmito oprávněnými produkty. 
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 Pravidla vracení (zboží) společnosti Dell nebudou platit; nelze vrátit žádný oprávněný produkt. 

 Společnost Dell bude podporovat všechny aktuálně dostupné a schválené typy platby pro tuto 

službu nebo oprávněné produkty objednané od společnosti Dell. Další informace o typech plateb 

získáte od obchodního zástupce. 

 Fakturace podporovaného produktu společnosti Dell (kromě zakoupeného materiálu třetích stran 

a zakázkového materiálu), skladovací služby a jiné aplikované služby, které mohou být součástí 

smlouvy na služby, budou provedeny při odeslání produktů z místa plnění společnosti Dell. 

 Při odeslání produktů od dodavatele společnosti Dell do konsolidačního centra budou zákazníkovi 

fakturovány produkty třetích stran zakoupené zákazníkem od společnosti Dell. Zákazník si je 

vědom a souhlasí, že jakákoli záruka na takový produkt třetí strany je poskytována původním 

výrobcem produktu třetí strany a taková záruka začne platit od odeslání produktu třetí strany 

dodavatelem společnosti Dell do konsolidačního centra. 

 Platí momentálně aktuální smluvní podmínky záruky na podporované produkty, včetně jakýchkoli 

oprávněných produktů a s vyloučením jakýchkoli produktů třetí strany, jak je popsáno v platné 

smlouvě o poskytování služby pro podporované produkty objednané při odeslání s příslušným 

oprávněním na tuto službu v souladu s platnými podmínkami služby pro daný systém.  

Povinnosti zákazníka 

 Zákazník vyplní a podepíše formulář specifikací zákazníka pro služby poskytnuté v rámci 

této nabídky. 

 Zákazník poskytne společnosti Dell nákupní objednávku pokrývající oprávněný produkt a služby 

zahrnuté do smlouvy na služby. 

 Zákazník se bude pravidelně setkávat s obchodním týmem společnosti Dell za účelem diskusí 

o prognózách o produktech, stávajícím inventáři, přidávání nebo odebírání konfigurací 

oprávněných produktů a o dalších záležitostech a problémech souvisejících se službou. 

 Zákazník bude poskytovat přiměřenou pomoc, přiměřeně spolupracovat a uskutečňovat včasná 

rozhodnutí a poskytovat podporu ve spojení se zajišťováním služby.  

 Kontrola souladu: Společnost Dell a zákazník budou pravidelně kontrolovat zákazníkův soulad 

s tímto popisem služeb. Pokud zákazník nezajistí soulad s jakýmkoli ujednáním popisu služeb, 

společnost Dell má právo danou službu ukončit nebo upravit. 

 Zákazník na konci skladovací doby převezme zásilku a uhradí veškeré zbývající skladové 

zásoby a rovněž i poplatky za služby (včetně poplatků za prodloužení platnosti služby), které se 

nahromadily, ale nebyly zákazníkem uhrazeny k datu odeslání příslušných oprávněných produktů.  

 Pokud zákazník v souladu s platnými zásadami pro vrácení produktu a zrušení služeb ukončí 

logistickou službu ve spojení s přípustným zrušením nákupu podporovaných produktů tak, že 

poskytne společnosti Dell písemné oznámení o zrušení, budou kromě poplatků za skladování, 

které mohly vzniknout až do doby zrušení podporovaného produktu, uplatněny poplatky za 

zrušení objednávky ve výši až 25 % odsouhlasené ceny za každou jednotku. 

Tato služba nezahrnuje: 

 Materiálovou demontáž – demontáž konfigurovaných systémů nebo odstranění z chráněného 

inventáře za účelem dalšího prodeje. 

 Jakékoli jiné činnosti než výslovně uvedené v této příloze ke službám. 

*Tato příloha platí pro předchozí verze skladovacích služeb dodání na požádání a ReadyShip. 
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Příloha 2 

Služba drop-in-box 
  

Přehled služby  

Služba drop-in-box v rámci logistických služeb („drop-in-box“) představuje metodu pro produkty 
společnosti Dell a třetích stran (např. dokumentace, software nebo periferní zařízení), které nabízí 
společnost Dell a jsou vybrané zákazníkem k zabalení ve spojení s novými podporovanými produkty 
a odeslané ve stejnou dobu s těmito produkty. 

Postupy služby 

Služby drop-in-box lze objednat jako vlastní konfiguraci nebo jako standardní nabídku předem 
konfigurovaných produktů vytvořenou společností Dell následujícím způsobem: 

 

 Projektový manažer nebo obchodní zástupce společnosti Dell kontaktujte zákazníka za účelem 

dokumentace a zaznamenání technických požadavků zákazníka do formuláře technických 

specifikací. 

 Zákazník ověří přesnost a ověří požadavky – schválí a vrátí formuláře technických specifikací 

společnosti Dell. 

 Nákupní oddělení společnosti Dell získá produkty třetích stran nebo zákazník dodá položky 

služby drop-in-box společnosti Dell. 

 Projektový manažer vytvoří s nákupním oddělením společnosti Dell nebo se zákazníkem proces 

inventarizace pro položky služby drop-in-box. 

 Společnost Dell dokončí výrobní test, aby (i) ověřila správné nastavení všech položek 

v inventarizačním systému a (ii) zjistila, zda lze všechny položky uložit do krabice nového 

podporovaného produktu nebo zda nebude třeba použít další krabici. 

Povinnosti zákazníka  

Zákazník: 

 Poskytne dostatečné množství svých položek služby drop-in-box společnosti Dell, aby mohl být 

projekt zahájen. 

 Potvrdí, že položky služby drop-in-box neobsahují informace použitelné k osobní identifikaci. 

 Poskytne jakoukoli a veškerou přiměřenou pomoc požadovanou společností Dell k získání 

jakékoli exportní licence požadované společností Dell k provádění služeb pro produkty třetích 

stran, které zákazník vlastní. 

 Bude spolupracovat se společností Dell po celou dobu trvání projektu a poskytovat společnosti 

Dell adekvátní objemy zakázkového materiálu (ve vlastnictví zákazníka) služby drop-in-box 

v rámci plnění objednávek podporovaného produktu. Je třeba se řídit pokyny k doručení, které 

platí pro podpůrné místo plnění. 

 V případě produktů třetích stran zakoupených společností Dell bude zákazník spolupracovat 

s nákupním oddělením společnosti Dell po celou dobu trvání projektu tím, že bude poskytovat 

čtvrtletní a roční jednotkové prognózy za podpory objednávek systémů projektu služby drop-in-

box zákazníka. 
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Požadavky služby: 

 Velikost a množství položek určených k zahrnutí do této služby mohou být omezeny podle 

typu objednaných položek a dostupné kapacity krabic. Ověřte u projektového manažera 

nebo obchodního zástupce společnosti Dell, zda neplatí nějaká omezení. 

 Přidání těchto položek nesmí ohrozit zabezpečení nebo celistvost balení se systémem. 

 Všechny přidané komponenty nebo položky budou označeny a zahrnuty v jakékoli celní, 

obchodní nebo exportní dokumentaci podle požadavků místních úřadů.  

Tato služba nezahrnuje: 

 Přizpůsobení nebo konfiguraci jakýchkoli položek přidávaných do krabice. 

 Testování produktů třetích stran z hlediska kompatibility s konfigurací zákazníka. 

 Jakékoli jiné činnosti než ty, které jsou výslovně uvedeny v této příloze ke službám. 
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Příloha 3 

Odebrání položek 
  

Přehled služby  

Služba odebrání položek v rámci logistických služeb („odebrání položek“, „služba“) umožňuje zákazníkovi 
určit a odebrat položky ze systému podporovaného společností Dell – jakýchkoli výchozích/standardních 
položek obvykle poskytovaných jako komponenty/příslušenství systémů Dell (např. dokumentace, software 
nebo periferní zařízení). Vybrané položky budou odebrány z balení systému Dell před odesláním položky.  
 

Postupy služby 

 Projektový manažer nebo obchodní zástupce společnosti Dell kontaktujte zákazníka, aby 

zdokumentoval a zaznamenal jeho požadavky. 

 Zákazník ověří přesnost a požadavky na společnost Dell. 

 Projektový manažer společnosti Dell dokončí objednávku služeb. 

 Oddělení operací KS Dell přijme objednávku služby a dále postupuje podle zavedených procesů 

pro službu odebrání položek. 

 Odebrané položky budou zlikvidovány společností Dell. 

 Zákazník neobdrží za odebrané položky žádnou finanční částku. 

Povinnosti zákazníka 

Zákazník: 

 Vzdává se vlastnických práv na odebrané položky. 

Požadavky služby: 

 Na odebrané položky mohou v určitých oblastech/zemích platit omezení v závislosti na zákaznících 

a místních předpisech. Ověřte u projektového manažera, zda neplatí nějaká omezení. 

 Odebrání položek nesmí ohrozit zabezpečení nebo celistvost přepravního obalu. 

Tato služba nezahrnuje: 

 Přizpůsobení nebo konfigurace jakýchkoli zbývajících položek v krabici. 

 Jakékoli jiné činnosti než ty, které jsou výslovně uvedeny v této příloze ke službám. 
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Příloha 4 

Balení multipack 
  

Přehled služby  

Služba balení multipack v rámci logistických služeb („balení multipack“, „služba“) umožňuje zákazníkovi 
příjem zásilek typu masterpack obsahujících hardwarové systémy. Více podobných systémů je zabaleno 
v jednom přepravním obalu. Služba balení multipack má mnoho výhod: 
 

 usnadnění implementace (1 krabice místo více krabic), 

 nižší náklady na likvidaci odpadu a recyklaci na místě, 

 snadná přenositelnost (přibl. 34 kg), 

 maximalizace kapacity skladišť, 

 snížení požadavků na suroviny (dřevo, papír, plasty), 

 omezení odpadu na skládkách. 

 
Dostupné základní konfigurace: 

 Servery  
o Balení multipack – 10 balíků 
o Balení multipack – 20 balíků 
o Balení multipack – 4 balíků  

 Notebooky 
o Balení multipack – 6 balíků (více platforem) 

 Stolní počítače 
o 6 systémů DT v balení multipack – více platforem 
o 4 systémy MT v balení multipack – více platforem 
o 10 systémů SFF v balení multipack – více platforem 
o 5 systémů USFF v balení multipack – více platforem 
 

Postupy služby 

 Projektový manažer nebo obchodní zástupce společnosti Dell kontaktujte zákazníka, aby 

zdokumentoval a zaznamenal jeho požadavky a ujistil se, že služba splňuje potřeby zákazníka. 

 Zákazník ověří přesnost a požadavky na společnost Dell. 

 Projektový manažer společnosti Dell dokončí objednávku služeb. 

 Oddělení operací služeb Dell Logistics Services přijme objednávku služby a dále postupuje podle 

zavedeného procesu pro službu balení multipack. 

Povinnosti zákazníka 

 Zákazník musí objednat dostatečné množství podporující konfigurace balení multipack. 

 Zákazník musí být schopen přijmout zásilky konfigurací balení multipack. 
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Požadavky služby: 

Vytvořená balení multipack budou v souladu se standardními pokyny, které chrání před poškozením a ztrátou:  
 

 Používejte odolné krabice, které udrží hmotnost obsahu.  

 Zasílejte skříně v přepravních obalech z vlnité lepenky.  

 Bezpečně zajistěte obsah, u kterého hrozí únik látek.  

 Používejte alespoň 2 palce vhodného tlumicího materiálu na ochranu jednotlivých položek 

a ochranu rohů a stran krabice.  

 Zpevněte hrany, aby nedocházelo k ohýbání.  

 Bezpečně zajistěte závěry balíků a švy pevnou páskou.  

 Na balení multipack musí být alespoň tyto informace: číslo objednávky zákazníka, číslo 

objednávky společnosti Dell pro každý vložený balík, úplná adresa a telefonní čísla. 

 Všechny sloučené komponenty nebo položky budou označeny a zahrnuty v jakékoli celní, 

obchodní nebo exportní dokumentaci podle požadavků místních úřadů. 

Výjimky 

 Systémy dostupné pro balení multipack jsou závislé na oblasti a místu dodání; podrobnosti 
získáte od projektového manažera KS. 

Tato služba nezahrnuje: 

 Přizpůsobení nebo konfigurace jakýchkoli zbývajících položek v krabici. 

Jakékoli jiné činnosti než ty, které jsou výslovně uvedeny v této příloze ke službám. 
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Příloha 5 

Přebal 
  

Přehled služby  

Služba zajištění přebalu v rámci logistických služeb („přebal“, „služba“) umožňuje pro zákazníka sloučit 
více jednotlivých balených položek (tj. systémů, periferních zařízení, zařízení třetích stran) do jednoho 
většího balení nebo obalu pro přepravní účely. 
 

Postupy služby  

 Projektový manažer nebo obchodní zástupce společnosti Dell kontaktujte zákazníka, 

aby zdokumentoval a zaznamenal jeho požadavky. 

 Zákazník ověří přesnost a požadavky na společnost Dell. 

 Projektový manažer nebo obchodní zástupce společnosti Dell vyplní objednávku služeb. 

 Oddělení operací KS společnosti Dell přijme objednávku služeb a bude postupovat podle 

zavedeného procesu. 

 Více krabic a položek je přiřazeno k jedné krabici. Krabici přebalu je nezbytné zavřít, zalepit 

a označit štítkem pomocí vhodných štítků a dokumentace.  

Povinnosti zákazníka  

 Rozměry objednávky musí odpovídat omezením krabice přebalu. 

Požadavky služby 

 Vytvořené přebaly budou v souladu se standardními pokyny, které chrání před poškozením 

a ztrátou. 

o Používejte odolné krabice, které udrží hmotnost obsahu.  
o Zasílejte skříně v přepravních obalech z vlnité lepenky.  
o Bezpečně zajistěte obsah, u kterého hrozí únik látek.  
o Používejte alespoň 2 palce vhodného tlumicího materiálu na ochranu jednotlivých 

položek a ochranu rohů a stran krabice.  
o Zpevněte hrany, aby nedocházelo k ohýbání.  
o Bezpečně zajistěte závěry balíků a švy pevnou páskou.  
o Na štítku musí být úplná adresa a telefonní čísla. 

 Specifické standardní velikosti přebalu jsou stanoveny podle místních kritérií, ale obvykle se jedná 

o „středně velké“ a „velké“ konfigurace. 

 Na přebalu musí být alespoň číslo nákupní objednávky zákazníka a číslo objednávky společnosti 

Dell pro každý vložený balík. 

 Všechny sloučené komponenty nebo položky budou označeny a zahrnuty v jakékoli celní, 

obchodní nebo exportní dokumentaci podle požadavků místních úřadů. 

Tato služba nezahrnuje: 

 Vlastní návrh krabice přebalu nebo obalu/kontejneru. 

 Jakékoli jiné činnosti než ty, které jsou výslovně uvedeny v této příloze ke službám. 
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Příloha 6 

Palety a přepravní kontejnery 
  

Přehled služby  

Služba zajištění palet a přepravních kontejnerů („palety a přepravní kontejnery“, „služba“) umožňuje 
zákazníkům společnosti Dell přístup ke standardním konfiguracím palet a přepravních kontejnerů od 
jiných dodavatelů, které nejlépe odpovídají jejich požadavkům. Palety a přepravní kontejnery na zakázku 
často umožňují maximální skládání, optimální orientaci krabic a použití specifických štítků. Na palety lze 
umístit více produktů s novou dokumentací a podle potřeby s vlastním štítkem. Mohou být k dispozici tyto 
nestandardní konfigurace: 
 

 obaly Gaylord, 

 palety nadměrných velikostí, 

 palety vlastní velikosti (na žádost zákazníka), 

 palety s ochranou proti nárazu, 

 dřevěné přepravní kontejnery, 

 kontejnery/klece na kolečkách. 

Postupy služby 

Dodávka služby zajištění palet a přepravních kontejnerů je nabídka na zakázku a vyžaduje vytvoření 
projektu KS. Pokud zákazník vyžaduje více logistických služeb, všechny požadované služby lze sloučit 
do jednoho projektu KS. Pokud má zákazník aktivní projekt KS, projektový manažer rozhodne, jestli 
se má použít aktuální projekt KS nebo vytvořit nový. Průběh každého projektu KS, který zahrnuje službu 
zajištění palet a přepravních kontejnerů: 

 

 Projektový manažer nebo obchodní zástupce společnosti Dell kontaktuje zákazníka, aby 

zdokumentoval a zaznamenal pomocí formuláře technických specifikací jeho požadavky 

a další důležité informace. 

 Zákazník ověří přesnost a ověří požadavky – schválí a vrátí formuláře technických specifikací 

společnosti Dell. 

 Společnost Dell provede logistický test, aby ověřila správnost nastavení služby z hlediska plnění 

v požadovaných oblastech. 

 Projektový manažer bude informovat obchodní tým společnosti Dell a zákazníka o dokončení 

projektu KS. 

 Projektový manažer nebo obchodní zástupce společnosti Dell vyplní objednávku služeb. 

 Společnost Dell získá navržené/vybrané palety nebo přepravní kontejnery. 

 Oddělení operací služeb Dell Logistics Services přijme objednávku služeb a bude postupovat 

podle zavedeného procesu. 
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Povinnosti zákazníka. Zákazník: 

 Ověří přesnost a ověří požadavky – schválí a vrátí formuláře technických specifikací 

společnosti Dell. 

 Zákazník bude odpovědný za jakékoli poškození nebo jiný typ ztráty jakékoli zásilky (celé nebo 

její části), kde jsou používány vlastní palety a přepravní kontejnery. 

 Bude spolupracovat se společností Dell po celou dobu trvání projektu za účelem úspěšného 

dodání služby. 

Požadavky služby: 

 Společnost Dell vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby za přijatelně dlouhou dobu získala 

zákazníkem požadované palety nebo přepravní kontejnery. 

 Všechny palety a přepravní kontejnery musí poskytovat adekvátní ochranu produktů během přepravy. 

Tato služba nezahrnuje: 

 Služba nemusí být dostupná ve všech zemích/oblastech. 

 Jakékoli jiné činnosti než ty, které jsou výslovně uvedeny v této příloze ke službám. 
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Příloha 7 

Vlastní obaly 
  

Přehled služby  

Služba zajištění vlastních obalů v rámci logistických služeb Dell („vlastní obaly“, „služba“) umožňuje 
vytvoření standardních zákazníkem navržených nebo požadovaných obalů od jiných dodavatelů než 
společnosti Dell. U vlastních obalů lze navrhnout nebo konfigurovat velikost, obsah balení, barvy, 
grafiku či jiná kritéria podle požadavků nebo potřeb zákazníka. 

Postupy služby 

Dodávka vlastních obalů je nabídka na zakázku a vyžaduje vytvoření projektu KS. Pokud zákazník 
vyžaduje více logistických služeb, všechny požadované služby lze sloučit do jednoho projektu KS. 
Pokud má zákazník aktivní projekt KS, projektový manažer rozhodne, jestli se má použít aktuální projekt 
KS nebo vytvořit nový. Průběh každého projektu KS, který zahrnuje službu zajištění vlastních obalů: 

 

 Projektový manažer nebo obchodní zástupce společnosti Dell kontaktuje zákazníka, aby 

zdokumentoval a zaznamenal pomocí formuláře technických specifikací jeho požadavky 

a další důležité informace. 

 Zákazník ověří přesnost a ověří požadavky – schválí a vrátí formuláře technických specifikací 

společnosti Dell. 

 Společnost Dell provede logistický test, aby ověřila správnost nastavení služby z hlediska plnění 

v požadovaných oblastech. 

 Projektový manažer bude informovat obchodní tým společnosti Dell a zákazníka o dokončení 

projektu KS. 

 Projektový manažer nebo obchodní zástupce společnosti Dell vyplní objednávku služeb. 

 Společnost Dell získá navržené/vybrané obaly. 

 Oddělení operací služeb Dell Logistics Services přijme objednávku služeb a bude postupovat 

podle zavedeného procesu. 

Povinnosti zákazníka. Zákazník: 

 Ověří přesnost a ověří požadavky – schválí a vrátí formuláře technických specifikací 

společnosti Dell. 

 Zákazník bude odpovědný za jakékoli poškození nebo jiný typ ztráty jakékoli zásilky 

(celé nebo její části), kde jsou používány vlastní obaly. 

 Uchová veškeré obaly získané prostřednictvím této služby. 

 Bude spolupracovat se společností Dell po celou dobu trvání projektu za účelem úspěšného 

dodání služby. 
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Požadavky služby: 

 Vytvoření návrhů vlastních obalů může trvat až tři měsíce v závislosti na množství ochranného 

polstrování, designu, barvách, textu atd. Doba dokončení služby bude vyhodnocena a bude 

o ní informován zákazníkův projektový manažer. Zákazník ji odsouhlasí před vyhrazením zdrojů 

na požadované úkoly. 

 Cena za službu bude sdělována konkrétně a výhradně pro každý jednotlivý projekt.  

 Nevyužité vlastní obaly budou zlikvidovány podle specifikací odsouhlasených v rámci vytvoření 

projektu. 

Tato služba nezahrnuje: 

 Služba nemusí být dostupná ve všech zemích/oblastech. 

 Jakékoli jiné činnosti než ty, které jsou výslovně uvedeny v této příloze ke službám. 
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Příloha 8 

Ship Box Label 
  

Přehled služby  

Služba zajištění štítků na přepravní krabici („Ship Box Label“) umožňuje zákazníkům použít na přepravní 
krabici systému vytištěný štítek obsahující vlastní data. Díky této službě si mohou zákazníci vybrat 
z nabídky předpřipravených návrhů, případně je možné přizpůsobit standardní štítek Dell Ship Box Label 
podle konkrétních požadavků. 
 
Přizpůsobitelné součástí štítků Ship Box Label se mohou změnit, mohou však obsahovat přidané logo 
zákazníka nebo jiný proprietární obsah nebo informace o systému nebo objednávce zákazníka, které 
jsou obvykle dostupné v podpůrných informačních systémech společnosti Dell (např. velikost pevného 
disku, paměť RAM, procesor, číslo modelu, číslo nákupní objednávky zákazníka, datum odeslání, číslo 
zařízení, číslo servisního označení). 
 

Postupy služby: 

Průběh každé služby pro zajištění vlastních štítků na obaly: 
 

 Projektový manažer nebo obchodní zástupce společnosti Dell kontaktujte zákazníka, 

aby zdokumentoval a zaznamenal jeho požadavky. 

 Zákazník ověří přesnost a požadavky na společnost Dell. 

 Projektový manažer nebo obchodní zástupce společnosti Dell určí, zda zákazník požaduje 

standardní nebo vlastní návrh. 

 Projektový manažer nebo obchodní zástupce společnosti Dell vyplní objednávku služeb. 

 Oddělení operací služeb Dell Logistics Services přijme objednávku služeb a bude postupovat 

podle zavedeného procesu.  

Povinnosti zákazníka:  

Zákazník: 

 Poskytne data pro jakýkoli proprietární obsah štítku Ship Box Label. 

 Schválí jakýkoli vlastní návrh před vlastní realizací. 

Požadavky služby: 

 Společnost Dell bude uchovávat a nabídne zákazníkovi k dispozici aktuální předem 

konfigurované návrhy štítku Ship Box Label, které budou dostupné jako standardní volby. 

 Vygeneruje, vytiskne a upevní štítek nebo předtištěný či zákazníkem dodaný štítek s vlastními 

informacemi nebo štítky se značkou.  
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 Upevní štítek na vnější stranu krabice podle specifikací společnosti Dell (systém, periferní 

zařízení atd.). Mohou být vyžadovány různé jazyky (mezinárodní znakové sady). 

 Všechny štítky budou upevněny na všech baleních na stejném místě bez ohledu na velikost. 

Budou umístěny v horní části největší strany. Toto platí globálně, ledaže by to znemožňovaly 

některé požadavky v dané zemi/oblasti. 

Služba Ship Box Label Services nezahrnuje: 

 Jakékoli jiné činnosti než ty, které jsou výslovně uvedeny v této příloze ke službám. 
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Příloha 9 

Konsolidace objednávek 
  

Přehled služby  

Služba konsolidace objednávek v rámci logistických služeb („konsolidace objednávek“, „služby“) 

umožňuje zákazníkovi správu příjmu a konsolidace více hardwarových systémů a součástek periferních 

zařízení Dell a také hardwaru a softwaru třetích stran nebo vlastních součástek zákazníka a uspořádání 

všech součástek v jedné zásilce. (Dostupné možnosti ověřte u místní organizace.)  

Postupy služby 

Dodání služby konsolidace objednávek vyžaduje vytvoření projektu KS. Pokud zákazník vyžaduje více 

logistických služeb, všechny požadované služby lze sloučit do jednoho projektu KS. Pokud má zákazník 

aktivní projekt KS, službu konsolidace objednávek lze přidat do tohoto projektu KS. Projektový manažer 

zákazníka určí a rozhodne, zda se má použít aktuální projekt KS nebo vytvořit nový. Průběh každého 

projektu KS, který zahrnuje službu konsolidace objednávek: 
 

 Projektový manažer nebo obchodní zástupce společnosti Dell kontaktujte zákazníka, 

aby zdokumentoval a zaznamenal jeho požadavky. 

 Zákazník ověří přesnost a požadavky na společnost Dell. 

 Projektový manažer nebo obchodní zástupce společnosti Dell vyplní objednávku služeb. 

 Zákazník připraví dodání materiálů třetích stran na adresu poskytnutou kontaktní osobou 

obchodního oddělení nebo projektovým manažerem společnosti Dell a poskytne projektovému 

manažerovi další údaje, jako je úplný seznam čísel objednávek, název dodavatele, název 

dopravce a odhadovaná data dodání objednávek určených ke konsolidaci. 

 Společnost Dell provede logistický test, aby ověřila správnost nastavení služby z hlediska plnění 

v požadovaných oblastech. 

 Projektový manažer bude informovat obchodní tým společnosti Dell a zákazníka o dokončení 

projektu KS. 

 Oddělení operací služeb Dell Logistics Services přijme objednávku služeb a bude postupovat 

podle zavedeného procesu.  

Povinnosti zákazníka: 

 Ověří přesnost a ověří požadavky – schválí a vrátí formuláře technických specifikací 

společnosti Dell.  

 Připraví dodání materiálů třetích stran na adresu poskytnutou kontaktní osobou obchodního 

oddělení nebo projektovým manažerem společnosti Dell a poskytne projektovému manažerovi 

další údaje, jako je úplný seznam čísel objednávek, název dodavatele, název dopravce 

a odhadovaná data dodání objednávek určených ke konsolidaci. 

 Poskytne jakoukoli a veškerou přiměřenou pomoc požadovanou společností Dell k získání 

dalších informací důležitých pro implementaci služby. 

 Bude spolupracovat se společností Dell po celou dobu trvání projektu za účelem úspěšného 

dodání služby. 

 Bude se řídit omezeními pro dočasné skladování a požadavky potřebnými k plnění požadavků 

služby. 
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Požadavky služby: 

 Služba umožní zákazníkovi požadovat konsolidaci konkrétního hardwaru (a objednávek 

u společnosti Dell) před odesláním a doručením v místě u zákazníka. 

 Tato nabídka umožňuje konsolidovat hardware různých značek (Dell, IBM, Cisco, Lenovo, HP, 

S&P atd.) 

 Služba bude zjednodušená v závislosti na počtu nebo hmotnosti položek určených ke konsolidaci. 

 V případě každé události této služby budou všechny objednávky u společnosti Dell sloučeny do 

jedné faktury pro daného zákazníka. 

 Ke konsolidaci objednávek nedochází okamžitě. Aby konsolidaci objednávek bylo možné 

uskutečnit, služba může vyžadovat uskladnění hardwaru na omezenou dobu. Standardní 

časový rámec nabídky pro skladování hardwaru a objednávky až do konečné konsolidace 

a odeslání je 30 dní. Tato doba umožní zpracovat nevyřízené položky a jiná časová zpoždění. 

Nabídka je na trhu k dispozici určitou dobu a vyhodnotíme, zda lze tuto dobu zkrátit (protože 

se jedná o klíčový prvek nákladů na dodání služby). Pokud zákazník vyžaduje další skladovací 

dobu nad rámec standardní 30denní doby, bude požádán o zakoupení týdenních nebo měsíčních 

skladovacích období. 

 Může se stát, že některý materiál třetích stran nebude možné v rámci služby konsolidace 

objednávek použít. 

Tato služba nezahrnuje: 

 Přizpůsobení nebo konfigurace jakýchkoli položek třetích stran určených ke konsolidaci. 

 Změnu konfigurace balení na paletách v rámci jedné objednávky nebo konsolidovaných objednávek. 

 Testování produktů třetích stran z hlediska kompatibility s konfigurací zákazníka. 

 Jakékoli jiné činnosti než ty, které jsou výslovně uvedeny v této příloze ke službám.  
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Příloha 10 

Vlastní doručení 
  

Přehled služby  

Logistická služba vlastního doručení („vlastní doručení“, „služby“), umožňuje zákazníkovi zorganizovat 
přepravu produktů a řešení (v souladu s jeho požadavky) v určitou dobu a čas nad rámec poskytovaný 
standardními doručovacími službami. Služba může zahrnovat tyto položky doručení:  
 

 V určitou dobu – doručení objednávky v určité datum a čas 

 Po pracovní době – doručení objednávky mimo běžnou pracovní dobu 

 V určité datum – doručení objednávky v určité datum 

 V určitý pracovní den – doručení objednávky v určitý pracovní den 

 Doručení o víkendu nebo svátcích – doručení objednávky během víkendu nebo svátků 

 Jeden vnitřní cíl doručení – doručení zásilek na jedno specifické místo v jednom místě doručení. 

 Vnitřní distribuce na pobočce (více míst doručení na jedné adrese) – doručení zásilek na více 

míst v jednom místě doručení. 

 Vyložení z palet – odebrání zásilek z palety a uložení na jiné místo v blízkosti původní palety. 

 Vybalení – vyjmutí položek z přepravní krabice a uložení v blízkosti původní palety. 

 Odstranění obalových materiálů (likvidace) – odstranění obalových a přepravních materiálů 

(krabice, balicí materiál, palety, přebal) z místa u zákazníka. 

 Výklopná záď – požadavek na zajištění vozidla s výklopnou zádí, kterou lze při nakládání 

a vykládání zásilek sklopit a zvednout. Obvykle pro místa, která nejsou vybavena zvýšenými 

dveřmi nákladiště. 

 Specifické rozměry vozidla – Zákazník může požadovat vozidla specifických rozměrů. Může se 

jednat o následující požadavky na rozměry: žádný plný/poloviční návěs, požadavek na skříňový 

návěs, ne delší než 28 stop atd. Důvod pro tento požadavek je obvykle založen na možnostech 

míst doručení.  

 

Postupy služby 

Dodání služby vlastního doručení může vyžadovat vytvoření projektu KS. Pokud zákazník vyžaduje 
více služeb, všechny požadované služby lze sloučit do jednoho projektu KS. Pokud má zákazník aktivní 
projekt KS, službu vlastního doručení lze přidat do tohoto projektu KS. Projektový manažer zákazníka 
určí a rozhodne, zda se má použít aktuální projekt KS nebo vytvořit nový. Průběh každého projektu 
KS, který zahrnuje službu použití vlastního doručení: 

 

 Projektový manažer nebo obchodní zástupce společnosti Dell kontaktujte zákazníka, 

aby zdokumentoval a zaznamenal jeho požadavek. 

 Zákazník ověří přesnost a požadavky na společnost Dell. 

 Projektový manažer nebo obchodní zástupce společnosti Dell vyplní objednávku služeb. 

 Oddělení operací služeb Dell Logistics Services přijme objednávku služeb a bude postupovat 

podle zavedeného procesu. 
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Povinnosti zákazníka: 

 Zákazník poskytne společnosti Dell přístup ke svým příslušným zaměstnancům a zařízením 

za účelem podpory koordinace, zajišťování a dodání služby. 

Požadavky služby: 

 Služba vyžaduje, aby přepravce kontaktoval zákazníka před příjezdem na určené místo. V oboru 

je toto často označováno jako ADN (Advance Delivery Notice – oznámení o doručení předem). 

Přepravce poskytne a zákazník potvrdí následující informace:  

o datum dodání, 

o obsah dodávky, 

o požadavky na dodání (budou-li nějaké), 

o jméno řidiče a název společnosti, 

o číslo nákupní objednávky zákazníka a objednávky společnosti Dell (je-li třeba). 

 Může být vyžadováno vyplnění „průzkumu na místě“ zákazníkem a přepravcem, který zajišťuje 

dodání na místo zákazníka. 

Tato služba nezahrnuje: 

 Přizpůsobení nebo konfigurace jakýchkoli položek třetích stran určených ke konsolidaci. 

 Testování produktů třetích stran z hlediska kompatibility s konfigurací zákazníka. 

 Jakékoli jiné činnosti než ty, které jsou výslovně uvedeny v této příloze ke službám.  
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Příloha 11 

Přepravce zákazníka 
  

Přehled služby  

Služba použití přepravce zákazníka („účet s přepravcem zákazníka“, „služby“) umožňuje zákazníkům 
společnosti Dell využít preferované přepravce nákladů k dopravě produktů na konkrétní místa. 
Společnost Del vytvoří požadovanou dokumentaci a předá zásilku preferovanému přepravci zákazníka. 
 
Služba použití přepravce zákazníka může být objednána ve spojení s jinými logistickými službami, 
například se službou zajištění přebalu, službou balení multipack, službou zajištění vlastních obalů 
a štítků. Úplný seznam kompatibilních/doplňujících služeb získáte od projektového manažera. 
 
Ve spojení se službou použití přepravce zákazníka nelze zakoupit některé logistické služby, například: 
doručení v určitou dobu a datum, vnitřní doručení, oznámení předem, specifické rozměry vozidla 
a výklopná záď. Úplný seznam služeb, které nejsou k dispozici společně se službou použití vlastního 
přepravce, získáte od projektového manažera. 
 

Postupy služby 

Dodání služby použití přepravce zákazníka vyžaduje vytvoření projektu KS. Pokud zákazník vyžaduje 
více logistických služeb, všechny požadované služby lze sloučit do jednoho projektu KS. Pokud má 
zákazník aktivní projekt KS, službu použití přepravce zákazníka lze přidat do tohoto projektu KS. 
Projektový manažer zákazníka určí a rozhodne, zda se má použít aktuální projekt KS nebo vytvořit 
nový. Průběh každého projektu KS, který zahrnuje službu použití přepravce zákazníka: 

 

 Projektový manažer nebo obchodní zástupce společnosti Dell kontaktujte zákazníka, 

aby zdokumentoval a zaznamenal do formuláře technických specifikací jeho požadavky 

a požadované údaje týkající se preferovaného přepravce zákazníka. 

 Zákazník ověří přesnost a ověří požadavky – schválí a vrátí formuláře technických specifikací 

společnosti Dell. 

 Zákazník připraví dodání materiálů třetích stran (jsou-li součástí zásilky) na adresu poskytnutou 

kontaktní osobou obchodního oddělení nebo projektovým manažerem společnosti Dell a poskytne 

projektovému manažerovi další údaje, jako je úplný seznam čísel objednávek, název dodavatele, 

název dopravce a odhadovaná data dodání objednávek určených ke konsolidaci. 

 Společnost Dell provede logistický test, aby ověřila správnost nastavení služby z hlediska plnění 

v požadovaných oblastech. 

 Projektový manažer bude informovat obchodní tým společnosti Dell a zákazníka o dokončení 

projektu. 

 Projekt je připraven na hromadné objednávky. 
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Povinnosti zákazníka. Zákazník: 

 Ověří přesnost a ověří požadavky – schválí a vrátí formuláře technických specifikací společnosti Dell. 

 Připraví dodání materiálů třetích stran na adresu poskytnutou kontaktní osobou obchodního 

oddělení nebo projektovým manažerem společnosti Dell a poskytne projektovému manažerovi 

další údaje, jako je úplný seznam čísel objednávek, název dodavatele, název dopravce 

a odhadovaná data dodání objednávek určených ke konsolidaci. 

 Poskytne jakoukoli a veškerou přiměřenou pomoc požadovanou společností Dell k získání 

dalších informací důležitých pro implementaci služby. 

 Bude spolupracovat se společností Dell po celou dobu trvání projektu za účelem úspěšného 

dodání služby. 

Požadavky služby: 

 Společnost Dell se zříká odpovědnosti za produkt/zásilku po předání přepravci zákazníka, 

tj. preferovanému přepravci zákazníka. 

 Zákazník přebírá odpovědnost za jakékoli poškození či jiný typ ztráty zásilky (celé nebo její části), 

jakmile zákazníkův přepravce oficiálně převezme zásilku. 

 Zákazník nebude usilovat o reklamaci či jakoukoli nápravu či opravu při jakékoli ztrátě nebo 

poškození zásilky, jestliže k takové události dojde po předání zásilky přepravci zákazníka. 

Zákazník se místo toho při reklamaci či žádosti o jakoukoli nápravu či opravu obrátí na svého 

preferovaného přepravce odpovědného za zásilku. 

Tato služba nezahrnuje: 

 Oprava či náprava při jakékoli ztrátě nebo poškození jakékoli části celé zásilky poté, 

co zákazníkův přepravce oficiálně zásilku převezme; 

 Dokumentaci pro export nebo import potřebnou k přepravě produktu/zásilky přes hranice států.  

 Služba nemusí být dostupná ve všech zemích/oblastech. 

 Jakékoli jiné činnosti než ty, které jsou výslovně uvedeny v této příloze ke službám. 
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Příloha 12 

Mezinárodní přeprava 
  

Přehled služby  

Logistická služba mezinárodní přepravy („mezinárodní přeprava“, „služba“) umožňuje pro zákazníka 
zorganizovat přepravu produktů a řešení do mezinárodních míst určení zákazníka (přímé nebo nepřímé 
země). Tato služba zahrnuje zajištění příslušné a požadované exportní dokumentace a obchodní 
faktury. Může zahrnovat vyřízení náležitostí pro export a zorganizování přepravy na místo určené 
zákazníkem (přístav nebo konečná adresa) v závislosti na použitých pravidlech INCOTERMS 
a odsouhlasených podmínkách prodeje. Mezinárodní zásilka bude připravena se všemi požadovanými 
dokumenty. 
 
Společnost Dell obvykle nejedná jako pověřený dovozce pro cílové země, může však nabídnout doručení 
na uvedené místo neschválené pro import. Odpovědností zákazníka je jednat jako pověřený dovozce. 

Postupy služby 

Průběh každé služby mezinárodní přepravy: 
 

 Projektový manažer nebo obchodní zástupce společnosti Dell kontaktujte zákazníka, 

aby zdokumentoval a zaznamenal jeho požadavek. 

 Zákazník ověří přesnost a požadavky na společnost Dell. 

 Projektový manažer nebo obchodní zástupce společnosti Dell vyplní objednávku služeb. 

 Oddělení operací služeb Dell Logistics Services přijme objednávku služeb a bude postupovat 

podle zavedeného procesu. 

Povinnosti zákazníka: 

 Poskytne společnosti Dell požadované informace nutné k vyhotovení obchodní faktury a exportní 

dokumentace za účelem podpory koordinace, zajištění a dodání služby. 

 Odpovídá za soulad jím poskytnutého obsahu s platnými obchodními předpisy. 

 Na základě pravidel INCOTERMS a podmínek prodeje zajistí podporu při vyřizování náležitostí 

pro import zboží do cílové země. 

 Uhradí požadované poplatky vztahující se k exportu či importu, cla a daně v závislosti na 

podmínkách prodeje a pravidlech INCOTERMS. 

 Zorganizuje přepravu podle pravidel INCOTERMS označených na obchodní faktuře. 

Požadavky služby: 

 Je třeba zajistit, aby byl exportovaný materiál v souladu s aktuálním obchodním právem a byl 

schválený pro import do cílové země. 

 Je třeba připravit objednávku pro mezinárodní přepravu s veškerým požadovaným 

balením/paletami, dokumentací a značením zásilky. 
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 Službu lze objednat za použití jedné z následujících možností: 

o EXW (Ex Works – ze závodu) – Společnost Dell dá zboží k dispozici v rámci svých 

prostor. Zákazník zaplatí veškeré přepravní náklady a také ponese riziko při dopravě 

zboží na místo určení. Společnost Dell nenakládá zboží na vozidla odvážející zboží 

a nevyřizuje exportní náležitosti. Pokud prodejce zboží nakládá, činí tak na riziko 

a náklady zákazníka. Pokud si strany přejí, aby byl prodejce odpovědný za naložení 

zboží při odjezdu a nesl riziko a hradil veškeré náklady na toto naložení, je to třeba 

výslovně uvést ve smlouvě o prodeji. 

o FCA (Free Carrier – vyplaceně přepravci) – Společnost Dell doručí zboží (po vyřízení 

exportních náležitostí) k zákazníkem určenému přepravci na uvedené místo. Společnost 

Dell naloží zboží na vozidlo zákazníkova přepravce.  

o FOB (Free on Board – vyplaceně na loď; uvedený přístav) – Společnost Dell naloží zboží 

na palubu lodi určené zákazníkem, s vyřízením náležitostí pro export. Náklady a rizika 

budou rozděleny, až bude zboží na palubě lodi. Zákazník musí sdělit společnosti 

podrobnosti o lodi a přístavu pro naložení zboží; není nutné uvést žádné dodatečné 

informace ohledně použití přepravce nebo dopravce. Společnost Dell hradí přepravu 

zboží do přístavu, odkud bude zboží odesláno, a náklady na naložení. Zákazník hradí 

náklady na přepravu nákladu, pojištění, vyložení a přepravu z cílového přístavu na 

cílové místo.  

o CFR (Cost and Freight – náklady a přepravné) – Společnost Dell musí uhradit náklady 

a přepravné vztahující se k doručení zboží do přístavu cílového místa. Riziko však 

ponese zákazník, jakmile bude zboží naloženo na loď. Pojištění zboží NENÍ zahrnuto. 

Tento termín byl dříve označován jako CNF (C&F). Jen pro námořní dopravu. 

o DAP (Delivered at Place – dodání na místo) – Společnost Dell uhradí přepravu na 

uvedené místo, kromě nákladů spojených s vyřízením náležitostí pro import. Nese 

všechna rizika až do bodu, kdy bude zboží připraveno k vyložení zákazníkem. 

 

 Služba může vyžadovat, aby přepravce kontaktoval zákazníka na uvedeném místě za účelem 

zajištění doručení. V oboru je toto často označováno jako ADN (Advance Delivery Notice – oznámení 

o doručení předem). Přepravce poskytne a zákazník potvrdí následující informace:  

o datum dodání, 

o obsah dodávky, 

o požadavky na dodání (budou-li nějaké), 

o jméno řidiče a název společnosti, 

o číslo nákupní objednávky zákazníka a objednávky společnosti Dell (je-li třeba). 

Tato služba nezahrnuje: 

 Společnost Dell obvykle nejedná jako pověřený dovozce pro cílové země. 

 Služba není dostupná ve všech zemích nebo prostřednictvím všech lokací společnosti 

Dell. Informace o dostupnosti získáte od obchodního zástupce nebo projektového manažera. 
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Příloha 13 

Zprávy a oznámení 
  

Přehled služby  

Služby zpráv a oznámení v rámci logistických služeb („zprávy“, „služby“) umožňují společnosti 
Dell poskytovat předem navrženou nebo přizpůsobenou dokumentaci, seznamy zboží nebo štítky 
a zprávy, jako jsou například oznámení předem o doručení. Mezi dostupné služby patří:  
 

 Standardní logistické zprávy – zprávy o inventáři, zprávy o zařízeních, zprávy a oznámení o přepravě. 

 Vlastní přepravní dokumenty – nákladní list, dodací listy se specifickým formátováním nebo 

datovými poli podle požadavků zákazníka.  

 Vlastní štítky na palety – tisk a upevnění štítků na palety podle požadavků zákazníka. Tyto štítky 

obvykle obsahují data nebo pokyny pro manipulaci, skladování a obsah. 

 Vlastní zprávy – upravené dostupné standardní nebo předem konfigurované logistické zprávy. 

Dostupné úrovně vlastních zpráv: 

o Jednoduchá úprava standardních zpráv pomocí dostupných vlastních možností, 

tj. změna odkazů na stávající datová pole, statické změny dat polí.  

o Středně složitá úprava standardních zpráv pomocí dostupných možností, tj. jakákoli 

z možností dolní úrovně plus přidání grafiky, menší dynamické změny (např. výpočty 

v polích). 

o Vysoce složitá úprava standardních zpráv pomocí dostupných možností; jakákoli 

z možností dolní úrovně plus modelování dat, strukturální změny standardní konfigurace. 

 Oznámení o doručení předem – zprávy a další informace podrobně popisující činnost spojenou 

s doručováním zboží pro zákazníka. 

Postupy služby 

Dodání služeb zpráv a oznámení může vyžadovat vytvoření projektu KS. Pokud zákazník vyžaduje 
více služeb, všechny požadované služby lze sloučit do jednoho projektu KS. Projektový manažer 
určí a rozhodne, zda se má použít aktuální projekt KS nebo vytvořit nový. Průběh každého projektu 
KS, který zahrnuje služby zpráv a oznámení: 

 

 Projektový manažer nebo obchodní zástupce společnosti Dell kontaktujte zákazníka, 

aby zdokumentoval a zaznamenal jeho požadavek. 

 Zákazník ověří přesnost a požadavky na společnost Dell. 

 Projektový manažer nebo obchodní zástupce společnosti Dell vyplní objednávku služeb. 

 Oddělení operací služeb Dell Logistics Services přijme objednávku služeb a bude postupovat 

podle zavedeného procesu. 

Povinnosti zákazníka: 

 Poskytne společnosti Dell specifický obsah potřebný k podpoře vytvoření a dodání služby. 

 Schválí jakýkoli vlastní návrh před vlastní realizací. 

 Poskytne společnosti Dell pokyny k četnosti dodávek a adresu. 
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Požadavky služby: 

 Zprávy budou poskytovány elektronicky. 

Tato služba nezahrnuje: 

 Přizpůsobitelné zprávy nad rámec těchto definic, které mohou být k dispozici za specifické ceny. 

 Jakékoli jiné činnosti než ty, které jsou výslovně uvedeny v této příloze ke službám.  

 

Příloha 14 

Služba krátkodobého uložení (pouze zákazníci v oblasti EMEA 
a APJC) 
  

Přehled služby  

Služba krátkodobého uložení od společnosti Dell („služba“ nebo „služby“) pomáhá partnerům 
a zákazníkům společnosti Dell při řízení výkyvů objemu objednávek přicházejících od kupujících 
a pomáhá zkrátit dobu realizace plnění tím, že jsou uchovávány zásoby předem sestavených systémů, 
připravených v centrálním skladu. Služba je k dispozici pro určité modely a konfigurace systémů, 
software a periferní zařízení, komponenty třetích stran a produkty na zakázku („oprávněné produkty“). 
Místa provádění služby záleží jen na uvážení a schválení ze strany společnosti Dell a společnost může 
provést v tomto ohledu změnu. Více informací o systémech a konfiguracích, které se řadí mezi 
oprávněné produkty, zjistíte od obchodního zástupce společnosti Dell. 
 

Zákazníci provedou objednávku požadovaných oprávněných produktů, které se po výrobě přesměrují 
k uskladnění do skladu společnosti Dell. Zákazník může požádat o odeslání zboží ze skladu dle vlastního 
preferovaného harmonogramu až 90 dní od uskladnění. 
 

Oprávněné produkty budou skladovány v zařízení společnosti Dell (nebo u jejího dodavatele) („konsolidační 
centrum“), dokud zákazník neodešle oznámení požadující odeslání oprávněných produktů. Účelem této 
služby je poskytnout zákazníkovi maximální flexibilitu při zasílání produktů. Zákazník může kdykoli během 
skladovacího období poskytnout pokyny k odeslání obsahující konkrétní oprávněný produkt, jenž se má 
vyexpedovat. Zákazník je povinen upozornit společnosti Dell nejméně 2 (dva) pracovní dny před datem 
expedice, aby společnost Dell mohla dodržet harmonogram. Jakmile společnost Dell obdrží a přijme 
oznámení zákazníka o požadavku na odeslání, oprávněné produkty objednané zákazníkem budou odeslány 
z konsolidačního centra. Zákazník může v rámci platné smlouvy na poskytování služeb objednat další služby 
(nasazení, konfigurace, podpora atd.). Objednávka dalších služeb podaná zákazníkem v rámci smlouvy na 
poskytování služeb bude použita podle požadavků zákazníka nebo podle možností objednané služby, a to 
před fází přípravy zásob nebo po oznámení o zásilce odeslaném zákazníkem. Všechny servisní položky 
související s uloženým zbožím musí být před uvolněním objednávky do výroby uzamknuty a odeslány. 
 

Žádné jiné smlouvy o poskytování služeb, pracovní výkazy nebo podmínky pro produkty či služby 
nemohou změnit maximální 90denní dobu skladování. 
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Postupy služby:  

 Oprávněné produkty mohou být uskladněny maximálně po dobu 90 dní. 

 Zákazník může kdykoli během období skladování odeslat oznámení o zásilce oprávněných 
produktů. Zákazník sdělí konkrétní odpovídající čísla objednávek oprávněných produktů, 
které se mají odeslat na určenou adresu.  

 V případě, že zákazník neposkytne žádné datum expedice, společnost Dell zahájí proces 
expedice na doručovací adresu 85. den skladování. 

 Společnost Dell nemůže rozdělit číslo objednávky na samostatné položky. Objednávky je třeba 
zadávat v objemu, který je zákazník schopen převzít. 

 Jakmile obdrží společnost Dell oznámení o zásilce, podle požadavků použije jakoukoli zbývající 
objednanou službu v rámci platné smlouvy o úrovní poskytovaných služeb.  

 Společnost Dell bude sledovat dobu uskladnění inventáře a vyvine veškeré přiměřené úsilí, 
aby informovala zákazníka o skladových zásobách, u nichž se blíží konec doby uskladnění. 

 Veškeré oprávněné produkty, které zbydou ve skladu po maximální době skladování, budou 
zaslány zákazníkovi. Související produkty třetích stran v konsolidačním centru budou odeslány 
s těmito oprávněnými produkty. 

 Pravidla vracení (zboží) společnosti Dell nebudou platit; nelze vrátit žádný oprávněný produkt. 
 

Společnost Dell bude podporovat všechny aktuálně dostupné a schválené typy platby pro tuto službu 
nebo oprávněné produkty objednané od společnosti Dell. Další informace o typech plateb získáte od 
obchodního zástupce.  
 

 Toto není služba odkladu fakturace. Všichni zákazníci musí dodržovat dohodnuté úvěrové období 
uvedené ve fakturačních podmínkách, a to i před přijetím produktů. 

 Fakturace podporovaného produktu společnosti Dell (kromě zakoupeného materiálu třetích stran 
a zakázkového materiálu), skladovací služby a jiné aplikované služby, které mohou být součástí 
dodávky, budou provedeny při odeslání produktů z výrobního závodu společnosti Dell. 

 Při odeslání produktů od dodavatele společnosti Dell do konsolidačního centra budou zákazníkovi 
fakturovány produkty třetích stran zakoupené zákazníkem od společnosti Dell. Zákazník si je 
vědom a souhlasí, že jakákoli záruka na takový produkt třetí strany je poskytována původním 
výrobcem produktu třetí strany a taková záruka začne platit od odeslání produktu třetí strany 
dodavatelem společnosti Dell do konsolidačního centra. 

 Platí momentálně aktuální smluvní podmínky záruky na podporované produkty, včetně jakýchkoli 
oprávněných produktů a s vyloučením jakýchkoli produktů třetí strany, jak je popsáno v platné 
smlouvě o poskytování služby pro podporované produkty objednané při odeslání s příslušným 
oprávněním na tuto službu v souladu s platnými podmínkami služby pro daný systém.  

Povinnosti zákazníka 

 Zákazník poskytne společnosti Dell nákupní objednávku pokrývající oprávněný produkt a služby 
zahrnuté do smlouvy na služby. 

 Zákazník se bude pravidelně setkávat s obchodním týmem společnosti Dell za účelem diskusí 
o prognózách o produktech, stávajícím inventáři, přidávání nebo odebírání konfigurací 
oprávněných produktů a o dalších záležitostech a problémech souvisejících se službou.  

 Zákazník bude poskytovat přiměřenou pomoc, přiměřeně spolupracovat a uskutečňovat včasná 
rozhodnutí a poskytovat podporu ve spojení se zajišťováním služby.  

 Zákazník se zavazuje, že předá harmonogram expedice pro své objednávky před nebo během 
85. dne skladování. 

 Kontrola souladu: Společnost Dell a zákazník budou pravidelně kontrolovat zákazníkův soulad 
s tímto popisem služeb. Pokud zákazník nezajistí soulad s jakýmkoli ujednáním popisu služeb, 
společnost Dell má právo danou službu ukončit nebo upravit.  
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Tato služba nezahrnuje:  

 Materiálovou demontáž – demontáž konfigurovaných systémů nebo odstranění z chráněného 
inventáře za účelem dalšího prodeje.  

 Dell Project Management 
 Tato služba nezajišťuje prodlevu při odesílání materiálu pro servisní aplikace. 

 Jakékoli jiné činnosti než výslovně uvedené v této příloze ke službám.  


