
 
PODZIMNÍ  SLEVY  BRICKLAND  2017 – CIHLOVÉ DLAŽBY 

 
PLATNOST AKCE  4.9. 2017 – 22. 10. 2017 

 
 
 
Popis 
Desing a kvalita cihelných dlažeb klinker. Nepochybně téma do nikdy nekončící diskuse. Jejich výhody drtivě vyznívají v jejich prospěch 
oproti exterierovým dlažbám z jiných materiálů. Jejich možná jedinou nevýhodou se na první pohled zdá pouze cena. Jejich pokládka je však 
naprosto srovnatelná a v některých ohledech možná i jednodušší a levnější než pokládka ostatních dlažeb. Společnost Brickland chce našim 
zákazníkům touto akcí ukázat, že i se zdánlivou nevýhodou, jako je cena kvalitních cihelných dlažeb klinker, jde něco udělat, a je pak možné 
směle konkurovat běžným a rádoby „levnějším“ dlažbám. Rozdíly a porovnání vlastností a výhod cihelných dlažeb oproti ostatním můžete 
najít na www.brickland.cz v sekci dlažby, kde porovnáním fyzikálních a užitných vlastností můžete sami rozhodnout o vašem příštím projektu. 
 
Výrazné slevy z ceníkových cen 
Z vybraných typů pro „Podzimní slevy–dlažby“ si odečtěte z ceníkových cen nabízenou slevu a navíc můžete odečíst další slevu za vaši 
včasnou platbu. Maximální celková sleva tak může dosáhnout až 40% !!  Slevy poskytujeme i na montáže z těchto akčních cihelných dlažeb. 
Tak, aby jste si mohli váš projekt objednat opravdu „na klíč“. Vzhledem k osvědčené a žádané praxi jsme ponechali v platnosti finanční 
zvýhodnění - při úhradě celé zakázky do 22.10.2017 bude připočteno k základní slevě skonto ve výši 5%.  
 
Všechny ceny najdete v ceníku dlažeb BRICKLAND, nebo na www.brickland.cz. V případě požadavku vám obchodní zástupce 
zhotoví individuální cenovou nabídku se započtením Podzimních slev. 
 
Návštěva vzorkoven 
Nejen na veletrzích, ale i při návštěvě našich vzorkoven v Plzni a Kroměříži nebo v naší NOVÉ VZORKOVNĚ v Praze – Kunratice, 
Vídeňská ul. 1764/158 se můžete seznámit se stále aktualizovaným sortimentem nejen lícových cihel a obkladových pásků, ale také cihelných 
venkovních dlažeb klinker! Porada s naší firemní architektkou nebo stavebním technikem je pro vás na neomezenou dobu ve vzorkovně 
v Praze nebo Plzni zcela ZDARMA. Ve vzorkovně v Praze využijte si u kávy prohlédněte originální katalogy našich dodavatelů. Najdete zde 
více než 1.000 typů cihel, pásků nebo cihelných dlažeb včetně vyobrazených realizací. Po dohodě s architektkou pro Vás připravíme 
profesionální VIZUALIZACI vašeho projektu s vybranými materiály Brickland, tedy také s vybranými cihelnými dlažbami. 
 
 
 
1) EXCLUSIVNÍ CIHELNÉ DLAŽBY „BRICKLAND SHADOW“ síla 52 mm :                                                                    (www.brickland.cz/novinky)    
  
- sleva 35%    od 120 m2                          
- sleva 30%    od 80 m2 do 120 m2 
- sleva 25%    do 80 m2                          
 
2) CIHELNÉ DLAŽBY TERCA, síla 52 mm  - Heide, Märkisch, Dresden                                                                         (www.brickland.cz/podzim2017) 
 
- sleva 35%     od 140 m2                              
- sleva 30%     do 140 m2              
 
 
3) CIHELNÉ DLAŽBY TERCA, síla 45 mm   -  Rot, Rorblaubunt, Florenzbunt                                                                   (www.brickland.cz/podzim2017)   
  
- sleva 35%    od 100 m2  
- sleva 30%    do 100 m2  
 
 
4) CIHELNÉ DLAŽBY STRÖHER, síla 18 mm  - ST120, ST212, ST307, ST330, ST336, ST215                                  (www a katalog Brickland, str.27)                        
 
- sleva 35 %    od 60 m2                      
- sleva 30 %    do 60 m2  
 
 
5) ZVÝHODNĚNÁ MONTÁŽ CIHELNÝCH DLAŽEB NAKOUPENÝCH V AKCI  „PODZIMNÍ SLEVY 2017“ 
 

- sleva 10 %   z rozpočtu na montáž dlažeb ***         od 100 m2               +  PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 48 MĚSÍCŮ ZDARMA   
 
 
Smlouva na montáž lícových cihel nebo obkladových pásků musí být uzavřena do konce trvání akce, tedy do 22.10.2017 a montáž musí být 
provedena do 30.4.2018. Z kapacitních důvodů provádíme montáže dlažeb pouze v Plzeňském a Středočeském kraji.  
*** Sleva je platná pro pokládku dlažby a její zvibrování. Na přípravu podkladu a ostatní položky rozpočtu se sleva nevztahuje. 
 
 
 
 
 
 
Přesvědčte se, jak je jednoduché koupit si cihelné dlažby nebo nechat si zhotovit pokládku z  materiálů Brickland a na 
klíč! Využijte naše 26leté znalosti a zkušenosti z cihlářského oboru a využijte také všechny naše doplňkové služby. 
 
 
 
 



 
 

 
Rozšířené Obchodní a Dodací podmínky Brickland pro využití akce Podzimní slevy – dlažby 2017. Tyto podmínky jsou rozšířením 

aktuálních základních Obchodních a Dodacích podmínek Brickland po dobu trvání akce Podzimní slevy – dlažby 2017: 
 

 
 Slevy jsou platné na vybrané zboží uvedené na www.brickland.cz a z aktuálního ceníku Brickland. Nejedná se o zbytkové, skladové  

nebo neprodejné zboží, ani o sníženou kvalitu zboží, ani o dovozy z Polska. Materiály jsou I. jakostní třídy vyráběné v Německu, 
s řádným certifikátem CE, Prohlášením o shodě a dodávané na zakázku pro váš projekt. Z důvodu obvykle velkého zájmu u vybraných 
akčních výrobků platí slevy do možného vyprodání skladových zásob.  

 
 Vzhledem ke kapacitním možnostem výrobních závodů lze dlažby dodat až po potvrzení dodacího termínu výrobcem, které bude 

zákazníkovi předloženo před úhradou zálohové faktury. 
 

 Dle písemného požadavku zákazníků expedujeme dlažby z akce Podzimní slevy – dlažby 2017 od počátku akce až do 30.4.2018.  
 

 Výše základní slevy je stejná po celou dobu akce! a pro objednávky v akci Podzimní slevy – dlažby 2017 jsou garantované výsledné 
ceny bez ohledu na změnu ceny zboží v ceníku v důsledku změny kurzu EUR/Kč nebo zdražení ceny zboží u jednotlivých výrobců. 
 

 Cihelné dlažby pro uplatnění slevy dodáváme na palety. Při dodání neucelených palet u cihel účtujeme na rozbalenou paletu balné dle 
platného ceníku. 
 

 Slevy platí jen na uvedené zboží, na ostatní materiály a příslušenství platí standardní obchodní a cenové podmínky! 
 
 Pro poskytnutí slev je požadována úhrada minimální nevratné zálohy 10% hodnoty zakázky do ukončení akce, tj. do 22.10.2017. 
 
 Doplatek hodnoty zakázky je vždy před vyvezením zboží, nejpozději však do 30.11.2017. 

 
 U dlažeb Ströher v bodě 4) je na paletě 30 m2 dlažeb. V případě neucelené palety bude účtován příplatek 8% z ceny dlažby. 

 
 Slevy budou poskytnuté pouze po zaslání písemné objednávky a jejím následném potvrzení ze strany Brickland, vč. dodacího termínu. 

Uvedené maximální slevy jsou konečné, bez možnosti jejich navýšení !!! 
 

 Zvýhodněná montáž v bodě 5) bude poskytnuta za předpokladu, že budou odebrány všechny potřebné materiály ke zhotovení pokládky 
dlažby – obrubníky a pod. 
 

 Prodloužené záruky na montážní práce v bodě 5) budou poskytnuty za předpokladu, že budou odebrány všechny potřebné materiály ke 
zhotovení pokládky dlažeb a montážní práce budou probíhat v souladu s uzavřenou Smlouvou na pokládku dlažeb. 
 

 Sconto 5% za včasnou platbu se navztahuje na dopravu, skládání HR, palety a montáž. 
 
 
 
 
Kontakty          
          
BRICKLAND - sídlo firmy, vzorkovna Plzeň:  Nepomucká 208, Plzeň-Černice, 326 00       
Aktuální otevírací dobu najdete na www.brickland.cz. 
tel: 377 457 254 - 5       
fax: 377 457 256      
e-mail: brickland@brickland.cz      
www.brickland.cz      
          
BRICKLAND - obchodní kancelář a vzorkovna Praha: Vídeňská 1764/158, Praha - Kunratice (budova Matewean, přízemí) 
Aktuální otevírací dobu najdete na www.brickland.cz.       
tel: 774 255 673 - vzorkovna, architekt, vizualizace      
e-mail: praha@brickland.cz      
www.brickland.cz      
          
BRICKLAND - obchodní kancelář a vzorkovna Kroměříž: Jožky Silného 4, Kroměříž, exit D1/260 
Aktuální otevírací dobu najdete na www.brickland.cz. 
tel: 777 738 891      
e-mail: kromeriz@brickland.cz      
www.brickland.cz      
          
Obchodní zástupci pro ČR a SR:          
Aktuální kontakty na jednotlivé obchodní zástupce pro všechny kraje ČR a SR najdete na www.brickland.cz v sekci kontakty.   
        
Také můžete volat přímo do sídla společnosti v Plzni: tel: 377 457 254 - 5       


