PRODEJNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI
Moog Brno s.r.o.
1.

UZAVŘENÍ SMLOUVY A NABÍDKA

1.1 Tyto obchodní podmínky („Podmínky“) se vztahují na všechny dodávky
Kupujícímu uskutečněné společností Moog Brno s.r.o., se sídlem Mostecká
992/26, Husovice, 614 00 Brno, IČO: 24308480, zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81684 („společnost Moog“).
Odchylná ustanovení Kupujícího platí pouze s písemným souhlasem společnosti
Moog. Uskutečněná dodávka není považována za souhlas s žádným takovým
odchylným ustanovením. Pokud společnost Moog s odchylnými ustanoveními
Kupujícího souhlasí, vztahují se tato výhradně na transakci, pro niž byla uzavřena.
1.2 Technická dokumentace, výkresy a výpočty poskytované Kupujícímu v
souvislosti s jednáním o objednávce a uzavřením smlouvy jsou důvěrné a nesmí
být Kupujícím používány za jiným účelem, kopírovány ani poskytovány třetím
osobám. Společnost Moog si vyhrazuje vlastnické právo, autorské právo a jiná
práva k těmto dokumentům.
1.3 Nabídky společnosti Moog podléhají potvrzení. Platí pouze písemné
nabídky. Jakékoli změna obsažená v potvrzení je považována za protinabídku.
Dodatečný ústní souhlas nebo popisy platí pouze v případě písemného potvrzení
společností Moog. Nejsou-li společností Moog výslovně písemně potvrzeny jako
závazné, dokumenty, výkresy, dodací lhůty, váhy a rozměry, které jsou součástí
nabídek, představují pouze nezávazné pokyny. Společnost Moog si vyhrazuje
vlastnické právo a autorské právo k nabídkám, ilustracím, výkresům, výpočtům,
vzorkům a jiným dokumentům, které nesmí být bez výslovného písemného
souhlasu společnosti Moog poskytovány třetím osobám. Pokud společnost Moog
zakázku nezíská, musí být všechny dokumenty vráceny společnosti Moog.

2.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1 Všechny platby budou prováděny v měně uvedené na objednávce a tak, aby
společnosti Moog nevznikly žádné náklady.
2.2 Není-li písemně sjednáno jinak, faktury vystavené společností Moog jsou
splatné do třiceti dnů od data vystavení. Bez ohledu na výše uvedené si však
společnost Moog ponechává možnost zamítnout nebo zrušit kredit a požadovat
okamžité splacení všech dlužných částek a platbu na dobírku u všech budoucích
dodávek.
2.3 Jestliže bude Kupující v prodlení s úhradou, je společnost Moog oprávněna
Kupujícímu účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení.
Kupující se rovněž zavazuje uhradit náklady související s vymáháním případných
nedoplatků kupní ceny nebo domáháním se držby zboží, včetně přiměřených
nákladů na právní zastoupení.
2.4 Pokud společnost Moog poskytne Kupujícímu úvěr, pak za účelem zajištění
platby a splnění všech povinností Kupujícího podle takové smlouvy platí, že
společnost si ponechává zajišťovací právo k veškerému zboží prodávanému na
základě takové smlouvy.

3.

REALIZACE PROJEKTU / PŘEJÍMACÍ TESTY

3.1 Smlouva případně obsahuje určení dne/dnů, před kterým/i Kupující
společnosti Moog dle jejích požadavků poskytne konstrukční údaje pro úpravu
produktu dle specifikace Kupujícího, jak bylo dohodnuto mezi společnosti Moog
a Kupujícím.
3.2 Jestliže smlouva stanoví, že se mezi Kupujícím a společností Moog mají
konat jednání o přezkoumání návrhu (tzv. design review meetings), budou se tato
jednání konat v prostorách společnosti Moog, nebude-li v konkrétních případech
sjednáno jinak. Na těchto jednáních společnost Moog Kupujícímu poskytne
informace o návrhu systému, údaje pro rozhraní anebo kritériích přejímací testy.
Není-li v konkrétních případech sjednáno jinak, je Kupující povinen se těmito
informacemi, údaji anebo kritérii důsledně řídit tak, aby bylo zajištěno úspěšné
používání, instalace, převzetí anebo integrace produktu do zařízení Kupujícího.
3.3 Jestliže Kupující zapříčiní prodlení, včetně prodlení s poskytnutím
požadovaných konstrukčních údajů, prodlení při plánovaném přezkoumávání
návrhu, prodlení s doručením zařízení dodávaného Kupujícím nebo třetí stranou
nebo prodlení v činnostech uvedených v čl. 3.4, Kupující je i tak povinen provádět
platby podle původně sjednaného platebního kalendáře. Dále je Kupující povinen
společnosti Moog nahradit další náklady, které jí v důsledku tohoto prodlení
vzniknou.
3.4 Není-li sjednáno jinak, přejímací testy stanovené ve smlouvě budou
prováděny v běžné pracovní době v místě výroby (tj. Funkční testy).
3.5 Pokud ve smlouvě nejsou stanoveny technické požadavky, budou testy
prováděny v souladu s obecnými zásadami platnými v příslušném odvětví v zemi
výroby.
3.6 Na žádost Kupujícího společnost Moog Kupujícího písemně v dostatečném
předstihu upozorní na přejímací testy tak, aby Kupující mohl být u testů
zastoupen. Pokud Kupující zastoupen nebude, protokol o testech bude považován
za přesný a bude Kupujícímu zaslán na vyžádání.
3.7 Jestliže smlouva stanoví, že instalaci anebo přejímací testy má provádět
společnost Moog po dodání produktu ke Kupujícímu (tj. Převzetí na místě),
Kupující zajistí, aby před příjezdem pracovníků společnosti Moog byly
dokončeny přípravné práce, u nichž bylo sjednáno provedení Kupujícím. Kupující
rovněž zajistí, aby byly splněny níže uvedené podmínky:
(i) pracovníci společnosti Moog budou informováni o všech relevantních
ochranných anebo bezpečnostních nařízeních platných v daném místě;
(ii) pracovníkům společnosti Moog budou poskytnuty vhodné kancelářské
prostory a telekomunikační zařízení;
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(iii) pracovníkům společnosti Moog budou poskytnuta vhodná zvedací anebo
manipulační zařízení včetně obsluhy;
(iv) pro majetek společnosti Moog a/nebo osobní majetek pracovníků
společnosti Moog budou poskytnuty zabezpečené skladovací prostory.

4.

BALENÍ A PŘEPRAVA

4.1 Balení a přeprava budou provedeny v souladu se zásadami poctivého
obchodního styku.
4.2 Společnost Moog je oprávněna Kupujícímu účtovat poplatek za skladování
v případě, že si Kupující zboží nepřevezme do čtrnácti dnů od oznámení o
převzetí. Poplatek za skladování činí 0,35 % kupní ceny zboží za každý započatý
týden skladování.

5.

DORUČENÍ A VLASTNICKÉ PRÁVO

5.1 Dodávky se řídí dodací podmínkou FCA (vyplaceně dopravci) ve výrobním
závodě společnosti Moog na adrese Mostecká 992/26, Husovice, 614 00 Brno,
nebo v jiném místě uvedeném v nabídce společnosti Moog, v souladu s dodacími
podmínkami INCOTERMS 2010. Jak stanoví dodací podmínky INCOTERMS
2010, riziko ztráty přechází na Kupujícího okamžikem podpisu předávacího
protokolu poslední stranou. Vlastnické právo přechází na Kupujícího okamžikem
zaplacení zboží v plné výši.
5.2 Společnost Moog za žádných okolností nenese žádnou odpovědnost za
prodlení, ztrátu využitelnosti nebo jinou nepřímou či následnou škodu vzniklou v
důsledku jakéhokoli prodlení nebo ztráty využitelnosti.
5.3 Nepřijímají se žádné reklamace nedostatečného balení, pokud nebudou u
společnosti Moog uplatněny písemně do deseti dnů od obdržení zboží.
5.4 Pokud společnost Moog používá vratné obaly, bude Kupujícímu účtovat
jejich běžné opotřebení, přičemž tento poplatek není součástí smluvní ceny.
Jestliže nedojde k vrácení vratného obalu do třiceti dnů, je společnost Moog
oprávněna Kupujícímu účtovat cenu obalu v plné výši.

6.

VYŠŠÍ MOC

Společnost Moog neodpovídá za nesplnění jakékoli povinnosti vyplývající z
těchto Podmínek v důsledku událostí mimo její kontrolu. Případy vyšší moci
mimo jiné zahrnují požár, bouři, povodeň, zemětřesení, válku, výbuch, nehody,
jednání veřejného nepřítele, sabotáž, stávky, nedostatek pracovní síly, zastavení
prací, přepravní embargo nebo zpoždění v dopravě, výpadek dodávek nebo
nedostatek materiálu či zařízení používaných společností Moog při výrobě zboží
dodávaného podle smlouvy, zásah vyšší moci, neuspokojivé splnění
naplánovaných dodávek ze strany dodavatelů či subdodavatelů a obecně závazné
právní předpisy, státní zakázky nebo dodávky Kupujícímu za účelem plnění státní
zakázek.

7.

PATENTY

7.1 Kupující v důsledku prodeje zboží podle smlouvy nenabývá žádné právo ani
licenci na základě žádného patentu, který je ve vlastnictví nebo pod kontrolou
společnosti Moog nebo na základě něhož by společnost Moog mohla být
držitelem licence. Výše uvedené ustanovení však neomezuje právo Kupujícího k
užívání a prodeji tohoto zboží v případě, že se na toto zboží vztahuje jakékoli
právo nebo licence na základě patentu ve vlastnictví nebo pod kontrolou
společnosti Moog.
7.2 Společnost Moog se zavazuje bránit se proti jakékoli žalobě, zahraniční či
domácí, kterou proti Kupujícímu může podat jakákoli osoba na základě údajného
porušení patentu nebo patentů týkajících se konkrétního zboží navrženého
společností Moog a dodaného Kupujícímu podle smlouvy. Tento odstavec se však
použije pouze na taková porušení, která vzniknou v důsledku používání tohoto
konkrétního zboží a nikoli v důsledku používání tohoto zboží v kombinaci s
jinými zařízeními, přístroji a/nebo součástmi.
7.3 Povinnosti společnosti Moog dle tohoto odstavce vznikají pouze v případě,
že Kupující (a) provede veškeré v té době splatné platby na základě smlouvy, (b)
společnost Moog okamžitě písemně uvědomí o údajném porušení nebo o podání
žaloby, (c) společnosti Moog umožní se proti takové žalobě bránit a (d)
společnosti Moog poskytne veškeré informace, součinnost a oprávnění, která jsou
podle mínění právních zástupců společnosti Moog nezbytné pro obranu proti
takové žalobě. Společnost Moog nenese žádnou odpovědnost podle tohoto
odstavce za žádný kompromis dosažený bez jejího písemného souhlasu.
Nevznikne-li odpovědnost v přímém důsledku soudního řízení, jehož
prostřednictvím se společnost v souladu s podmínkami tohoto odstavce sama
bránila, nenese společnost Moog žádnou odpovědnost za porušení jakéhokoli
patentu. Společnost Moog dále není povinna bránit se proti žalobám ani hradit
náhradu škody vzniklé přímo nebo nepřímo, v důsledku používání jakékoli
součásti, zařízení, přístroje anebo návrhu nedodaných společností Moog.

8.

ODŠKODNĚNÍ A ODPOVĚDNOST

8.1 Jestliže je zboží vyrobeno podle projektů, návrhů, specifikací nebo pokynů
Kupujícího, je Kupující povinen společnost Moog odškodnit, ochránit a bránit
před vznikem škody, újmy, výdajů, odpovědnosti, nároků, podáním žalob,
vydáním rozsudků a soudních rozhodnutí a náklady vzniklými nebo souvisejícími
s projekty, návrhy, specifikacemi nebo pokyny k takovému zboží, včetně
případného nebo údajného porušení patentů.
8.2 Společnost Moog neodpovídá za žádný druh škody způsobené selháním
jakéhokoli zboží dodávaného společností Moog, jehož součástí je součástka
vyrobená společností Moog. Pokud se Kupující neřídil všemi upozorněními,
štítky, pokyny k údržbě anebo jinými pokyny uvedenými společností Moog v její
dokumentaci k výrobku, dokumentaci k systému/instalaci, bezpečnosti,
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požadavkům na provoz a údržbu, je Kupující povinen společnost Moog odškodnit
za všechny nároky.
8.3 Vyjma hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání společnost Moog nenese
odpovědnost za žádnou nepřímou, následnou, zvláštní, represivní nebo exemplární
náhradu škody, ať už předvídatelnou, nebo nepředvídatelnou.

9.

STANDARDNÍ ZÁRUKA NA PRODUKTY SPOLEČNOSTI
MOOG

9.1 Společnost Moog zaručuje, že každý její výrobek v okamžiku dodání
Kupujícímu odpovídá příslušným specifikacím a výkresům a je bez vad materiálu
a dílenského provedení. Koncept, nezbytná funkčnost nebo jiné vlastnosti
výslovně uvedené jako cíl nebo účel nejsou považovány za požadavky podléhající
této záruce („Záruka“).
9.2 Není-li uvedeno jinak, povinnosti společnosti Moog podle této Záruky se
podle rozhodnutí společnosti Moog omezují na opravy nebo výměnu jakéhokoli
kusu, u něhož se do dvanácti měsíců ode dne dodání Kupujícímu pro společnost
Moog uspokojivě prokáže, že v okamžiku dodání nevyhovuje. Podmínkou této
Záruky je, že Kupující společnost Moog písemně informuje o nárokovaném
nesplnění požadavků při jejich zjištění a zboží vrátí společnosti Moog k
přezkoumání. Společnost Moog neodpovídá za žádnou práci či opravy provedené
jinými osobami. Demontáž provedená kýmkoli jiným než osobami oprávněnými
společností Moog má za následek neplatnost podmínek této Záruky.
9.3 Společnost Moog nenese odpovědnost za výkonnost produktu, ve kterém
jsou zabudovány produkty vyrobené společností Moog, ledaže je u této
výkonnosti výslovně uvedeno, že za ni podle podmínek písemné smlouvy
uzavřené mezi společností Moog a Kupujícím odpovídá společnost Moog.
9.4 Společnost Moog nenese odpovědnost za nesprávné skladování, používání,
instalaci, nehody, provozování či údržbu produktů vyrobených společností Moog
ani za jakoukoli škodu tím způsobenou nebo vzniklou v důsledku nedbalosti
zaměstnanců nebo zástupců Kupujícího.
9.5 Nebude-li tak písemně sjednáno předem, společnost Moog na základě této
Záruky neposkytuje opravy, úpravy ani žádné jiné služby v terénu.
9.6 ZÁRUKY ZDE UVEDENÉ
JSOU VÝHRADNÍ A JSOU
POSKYTOVÁNY NAMÍSTO VŠECH OSTATNÍCH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH,
IMPLICITNÍCH NEBO ZÁKONNÝCH, VČETNĚ IMPLICITNÍ ZÁRUKY
PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A VŠECH
DALŠÍCH POVINNOSTÍ A ZÁVAZKŮ. POKUD JDE O SMLOUVY PŘÍMO
UZAVŘENÉ MEZI SPOLEČNOSTÍ MOOG A VLÁDOU SPOJENÝCH
STÁTŮ AMERICKÝCH NEBO JAKOUKOLI Z JEJÍCH ORGANIZACÍ,
PRÁVA A PROSTŘEDKY NÁPRAVY UDĚLENÉ TÉTO VLÁDĚ ČI VLÁDNÍ
ORGANIZACI NA ZÁKLADĚ TÉTO STANDARDNÍ PRODUKTOVÉ
ZÁRUKY DOPLŇUJÍ A NIJAK NEOMEZUJÍ PRÁVA UDĚLENÁ NA
ZÁKLADĚ JINÉHO USTANOVENÍ ČI JINÝCH USTANOVENÍ SMLOUVY.

10. INFORMACE, ÚDAJE A NÁVRH
Není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, jakékoli návrhy, tisky, brožury,
výkresy, návrhy, údaje nebo jiné informace poskytnuté Kupujícímu společností
Moog před uzavřením smlouvy, po něm nebo současně s ním jsou poskytovány
důvěrně pro účely Kupujícího, zůstávají vlastnictvím společnosti Moog a nesmí
být používány na úkor konkurenčního postavení společnosti Moog. Při poskytnutí
všechny tyto návrhy, odhady výkonnosti a produkce, tisky, brožury, výkresy,
návrhy, údaje a jiné informace vycházejí ze znalostí a názorů společnosti Moog,
avšak ve všech případech přestavují pouze odhady a nejsou nijak zaručeny ani
zajištěny. Poskytnutí informací o návrhu ze strany společnosti Moog nepřestavuje
převzetí odpovědnosti za návrh, nepřevezme-li ji společnost Moog jinak.

11. ZRUŠENÍ SMLOUVY
Kupující není za žádných okolností oprávněn zrušit své závazky vyplývající ze
smlouvy. Jakákoli snaha tak učinit bude společnost Moog opravňovat k tomu, aby
dle svého vlastního uvážení buď (a) vymáhala náhradu veškeré přímé, nepřímé a
následné škody vzniklé z důvodu této snahy o zrušení závazků, nebo (b) si jako
stanovenou náhradu škody ponechala případnou zálohu, kterou Kupující podle
smlouvy poskytl.

12. ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PRAVOMOC
Právní vztahy mezi Kupujícím a společností Moog se řídí českým právním řádem
vyjma Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží. V rozsahu, jaký umožňují právní
předpisy, budou spory vzniklé na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní
předloženy příslušnému soudu v Praze 1.

13. POSTOUPENÍ
Práva Kupujícího nesmí být postoupena ani jinak převedena na jinou osobu, ať už
na základě zákona, nebo jinak, bez písemného souhlasu společnosti Moog.

14. VZDÁNÍ SE PRÁV
Jestliže se společnost Moog vzdá nároků souvisejících s porušením kteréhokoli z
těchto ustanovení nebo některé právo neuplatní, nebude to vykládáno jako vzdání
se nároků souvisejících s jiným porušením nebo vzdání se výkonu jiného práva.

systému Kupujícího nebo výrobků společnosti Moog prodávaných na základě
smlouvy mezi společností MOOG a Kupujícím, včetně škody z toho vyplývající,
ani za nedbalost zákazníků, zaměstnanců nebo zástupců Kupujícího.
15.3 Kupující společnost Moog odškodní za všechny ztráty, náklady nebo škody
vzniklé v důsledku nedbalosti Kupujícího nebo nevhodné instalace produktů
společnosti Moog anebo systému Kupujícího obsahujícího produkt společnosti
Moog. Kupující přebírá veškerou odpovědnost za řádné předání/účinné sdělení
veškerých varování, štítků, pokynů k údržbě a jiných pokynů svým zákazníkům,
jak je společnost Moog definovala ve své dokumentaci k produktu, a všech dalších
požadavků na vyšší úroveň zabezpečení systému/instalace, provozních požadavků
a požadavků na údržbu.
15.4 Kupující souhlasí s tím, že jakákoli smlouva uzavřená mezi Kupujícím a
jeho zákazníkem bude zahrnovat ustanovení o odškodnění společnosti Moog a její
ochranu před vznikem nároků souvisejících se vznikem náhodné nebo následné
škody uplatněné třetí stranou a vzniklé z důvodu selhání jakéhokoli výrobku
dodaného společností Moog nebo selháním jakéhokoli výrobku, jehož součástí je
součástka vyrobená společností Moog. Pokud je Kupující konečným uživatelem
nebo provozovatelem systému Kupujícího, jehož součástí je produkt společnosti
Moog prodávaný na základě této smlouvy, Kupující poskytuje výše uvedené
odškodnění přímo společnosti Moog.

16. PRODLENÍ S ÚHRADOU
Jestliže Kupující neuhradí fakturu do data splatnosti nebo nepřevezme dodávky
dle harmonogramu, je společnost Moog oprávněna dle vlastního uvážení, a aniž
by byly dotčeny jiné prostředky nápravy, pozastavit další dodávky do okamžiku,
než bude zjednána náprava, nebo zrušit zbývající závazky společnosti Moog na
základě smlouvy anebo jiné dohody uzavřené s Kupujícím.

17. OPRÁVNĚNÍ KUPUJÍCÍHO
Kupující prohlašuje a zaručuje, že osoba zastupující Kupujícího jeho jménem
řádně vyhotovila příslušné dokumenty a je řádně oprávněn takto jednat.

18. ZÁSADY CHOVÁNÍ A ETICKÝ KODEX
Společnost Moog je povinna dodržovat svůj etický kodex, který je k dispozici na
webových stránkách www.moog.com. Kupující je případně povinen dodržovat své
vlastní zásady etického anebo protikorupčního chování a v každém případě
dodržovat platné právní předpisy upravující boj proti úplatkářství a korupci.

19. DODRŽOVÁNÍ VÝVOZNÍCH PŘEDPISŮ
Kupující bere na vědomí, že technické údaje nebo hardware poskytnuté na základě
smlouvy se mohou týkat zboží, jehož vývoz je kontrolován EU nebo vládou
Spojených států amerických, a mohou se na ně proto vztahovat vývozní předpisy
EU, vývozní nařízení Ministerstva obchodu Spojených států amerických a/nebo
vývozní nařízení Ministerstva zahraničí Spojených států amerických. Kupující
přejímá plnou odpovědnost za dodržování těchto předpisů a zavazuje se je plně
dodržovat, včetně získání povolení k vývozu a reexportu, není-li se společností
Moog dohodnuto jinak.

20. RŮZNÉ
20.1 Jestliže Kupující neuplatní některý ze svých nároků podle smlouvy ve lhůtě
dvaceti čtyř měsíců od okamžiku vzniku události zakládající tento nárok, bude
nárok Kupujícího uplynutím výše uvedené lhůty automaticky promlčen.
20.2 Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 1799 a § 1800
českého občanského zákoníku na smlouvu.
20.3 V případě jakýchkoliv nesrovnalostí mezi českou a anglickou verzí těchto
Podmínek je rozhodující česká verze.
20.4 Společnost Moog je oprávněna v přiměřeném rozsahu jednostranně upravit
nebo doplnit znění těchto Podmínek, jestliže nastane důvodná potřeba jejich
změny. Společnost Moog je povinna Kupujícího upozornit na datum změny
Podmínek nejpozději čtrnáct dnů před nabytím účinnosti. Jestliže Kupující do
předpokládaného data nabytí účinnosti písemně nevyjádří svůj nesouhlas s
novými Podmínkami, má se za to, že Kupující s novým zněním Podmínek
souhlasí a bude jimi vázán po celou dobu jejich platnosti. Jestliže Kupující s
novými Podmínkami nesouhlasí, je oprávněn rámcovou obecně pro strany
závaznou smlouvu (byla-li uzavřena) ukončit na základě výše uvedeného
nesouhlasu, přičemž výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet doručením
nesouhlasu společnosti Moog. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a
povinnosti vzniklé před účinností nových Podmínek.
Kupující s těmito Podmínkami souhlasí a prohlašuje, že si před uzavřením
smlouvy mohl Podmínky prostudovat a seznámit se s nimi. Kupující
prohlašuje, že: i) níže uvedené články nepovažuje za překvapivá ujednání, ii)
níže uvedeným článkům rozumí a iii) výslovně s nimi souhlasí:
(i) článek 4.2 o sjednané povinnosti zaplatit společnosti Moog pokutu v případě
prodlení při přejímce zboží a
(ii) článek 20.1 o promlčení nároků.

15. ODŠKODNĚNÍ
15.1 Kupující společnost Moog odškodní a ochrání před vznikem jakýchkoli
nároků ze strany zaměstnanců nebo zástupců Kupujícího souvisejících s úrazem
nebo vznikem škody, včetně usmrcení, vyplývající z plnění úkolů na základě
smlouvy nebo v souvislosti s nimi.
15.2 Kupující souhlasí s tím, že jakákoli smlouva mezi Kupujícím a zákazníkem
Kupujícího bude obsahovat ustanovení o odškodnění společnosti Moog za
odpovědnost za nevhodné používání, nehody, nesprávné provozování nebo údržbu
únor 2019
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