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Platnost od 20. 11. 2017 do 28. 2. 2018
Výrazné slevy z ceníkových cen
Stejně jako v předchozích 14 letech, poskytujeme během Zimní akce 2017/2018 výrazné sle-
vy na vybrané a oblíbené materiály ze sortimentu Brickland. Nejedná se o výprodej skladu, ani 
o vybrané zboží se sníženou kvalitou. Z vybraných materiálů si pro jarní sezonu 2018 odečtěte 
z ceníkových cen níže nabízenou slevu až 45%. Slevy poskytujeme tak, aby pro vás byla ještě 
výhodnější kompletní objednávka i na montáže cihelných pásků nebo cihel. Tak, aby jste si 
mohli váš projekt objednat opravdu „na klíč“ a poskytované zvýhodnění pro vás mělo smysl. 
Při úhradě celé zakázky do 31.12.2017 bude připočteno k základní Zimní slevě u materiálu skonto 
ve výši 5%, tak abyste mohli dosáhnout na maximální výši slevy. V roce 2018 bude skonto sníženo.

Návštěva vzorkoven
Při návštěvě našich vzorkoven v Plzni a Kroměříži nebo ve vzorkovně v Praze – Vestci,Vídeňská 
ul.1764/158 se můžete seznámit se zcela aktualizovaným a rozšířeným sortimentem pro rok 2018, 
a to nejen lícových cihel a obkladových pásků, ale také cihelných klinker-dlažeb. Porada s naší 
firemní architektkou je pro vás na neomezenou dobu ve vzorkovně v Praze zcela ZDARMA, nebo si 
u kávy prohlédněte originální katalogy našich dodavatelů. Najdete zde stovky vystavených vzor-
ků cihel a pásků a tisíce typů cihel, pásků nebo cihelných klinker-dlažeb včetně vyobrazených 
realizací z katalogů našich nejlepších značkových dodavatelů. Naše vynikající znalosti a dlouhole-
té zkušenosti z oboru můžete využít při konzultaci nad projektem s naším stavebním technikem 
a dohodnout stavební připravenost, technické řešení, podmínky smlouvy na montáž našich 
materiálů nebo termíny provedení montáže.
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Obkladové pásky ražené serie BS 
(č.39, 62, 63, 65, 51 a 67)
(www.brickland.cz/aktualne-v-bricklandu/ 
brickland-extra-novinky-2017)

Obkladové pásky ražené  NE, MU    
(katalog Brickland str. 6, 7, 8, 9, 13, 14)

Obkladové pásky ražené  Terca 
DE109 Exclusive 
DE121 Toermalijn 
DE112 Bijou    
(katalog Brickland str. 6, 10, 15)

Obkladové klinker pásky 
- serie New York  
(www.brickland.cz/aktualne-v-bricklandu/ 
nove-obkladove-pasky-serie-new-york)

Lícové cihly ražené serie BS 
(č.39, 62, 63, 65, 51 a 67) 
(www.brickland.cz/aktualne-v-bricklandu/ 
brickland-extra-novinky-2017)

Lícové cihly ražené  NE, MU    
(katalog Brickland str. 6, 7, 8, 9, 13, 14)

Lícové cihly ražené  Terca 
DE109 Exclusive 
DE121 Toermalijn 
DE112 Bijou    
(katalog Brickland str. 6, 10, 15)

Montáž 
obkladových pásků nebo lícových cihel 
nakoupených v zimní akci 2017/2018
+ prodloužená záruka 48 měsíců ZDARMA

40 m2 – 80 m2

- 26 %

40 m2 – 80 m2

- 22 %

40 m2 – 80 m2

- 28 %

40 m2 – 80 m2

- 25 %
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- 22 %

50 m2 – 80 m2

- 22 %

40 m2 – 80 m2
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80 m2 – 120 m2

- 33 %
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80 m2 – 150 m2

- 33 %
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- 30 %

80 m2 – 150 m2

- 26 %

80 m2 – 150 m2

- 26 %

80 m2 – 150 m2

- 30 %
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- 7 %

od 120 m2

- 40 %

od 120 m2

- 38 %

od 150 m2

- 38 %

od 130 m2

- 35 %

od 150 m2

- 32 %

od 150 m2

- 32 %

od 150 m2

- 32 %

od 120 m2

- 10 %



Rozšířené Obchodní a Dodací podmínky Brickland pro využití akce Zimní slevy 2017/2018
Tyto podmínky jsou rozšířením aktuálních základních Obchodních a Dodacích podmínek Brickland po dobu 
trvání akce Zimní slevy 2017/2018:

•	 Slevy jsou platné na zboží uvedené v této nabídce nebo na www.brickland.cz a z aktuálního ceníku Brickland, 
který je vystavený na www.brickland.cz. Materiály jsou pouze I. jakostní třídy, s patřičným certifikátem, zárukou 
a dodávané na zakázku pro váš projekt. 

•	 U cihel a pásků jsou slevy poskytovány na formáty WDF, tzn. 60 ks / m2. 
•	 Výše základní slevy je stejná po celou dobu Zimní akce! A pro objednávky v akci Zimní slevy 2017/2018 jsou 

garantované výsledné ceny bez ohledu na změnu ceny zboží v ceníku v důsledku změny směnných kurzů nebo 
zdražení ceny zboží u jednotlivých výrobců.

•	 U cihel a klinker-dlažeb jsou možné jen paletové odběry, pásky a rohové pásky dodáváme na kusy dle minimál-
ního množství pro uplatnění slevy. Při dodání neúplných palet u cihel a klinker-dlažeb účtujeme na rozbalenou 
paletu balné dle platného ceníku.

•	 Slevy platí jen na uvedené zboží, na ostatní materiály a příslušenství platí standardní obchodní a cenové pod-
mínky!

•	 Termín vyvezení zboží v rámci Zimních slev 2017/2018 ze skladu Brickland je do 28. 4. 2018. Při vyvezení po 
tomto termínu platí ustanovení aktuálních Dodacích podmínek společnosti Brickland. V případě vašeho písem-
ného požadavku ponecháme zboží na skladě ZDARMA až do doby expedice, nejdéle však do 31. 9. 2018.

•	 Pro poskytnutí slev je požadována úhrada minimální nevratné zálohy 10 % hodnoty zakázky do ukončení akce, 
tj. do 28. 2. 2018. V případě úhrady celé zakázky do 31. 12. 2017 bude poskytnuté skonto ve výši 5 %.

•	 Doplatek hodnoty celé zakázky je vždy před vyvezením zboží, nejpozději však do 28. 4. 2018.
•	 Slevy budou poskytnuté pouze po zaslání písemné objednávky a jejím následném potvrzení ze strany Brickland. 

Uvedené maximální slevy jsou konečné, bez možnosti jejich navýšení !!!
•	 U ražených rohových pásků platí stejná sleva, jaká je poskytovaná na rovné pásky.
•	 U nosných překladů Brickland platí stejná sleva, jaká je poskytovaná na lícové cihly. 
•	 V případě nevyvezení zakázky v daném termínu nebo nedoplacení ceny zboží v termínu ztrácí objednatel nárok 

na poskytnuté slevy na zboží. V případě zrušení objednávky zákazníkem má Brickland nárok na smluvní pokutu 
ve výši uhrazené zálohy.

•	 Podmínkou poskytnutí slevy v bodech 1) až 7) je společný odběr cihelného materiálu a suché stavební  směsi.
•	 Zvýhodněná montáž v bodě 7) bude poskytnuta za předpokladu, že budou odebrány všechny potřebné mate-

riály ke zhotovení fasády – cihlové zboží, suché stavební směsi, překlady, kotvení a pod.
•	 Prodloužené záruky na montážní práce v bodě 7) budou poskytnuty za předpokladu, že budou odebrány všech-

ny potřebné materiály ke zhotovení fasády – cihlové zboží, suché stavební směsi, překlady, kotvení a pod., a 
montážní práce budou probíhat v souladu s uzavřenou Smlouvou na montáž lícových cihel nebo obkladových 
pásků, kterou předkládá společnost Brick spol. s r.o.

•	 Smlouva na montáž v bodě 8) musí být uzavřena do konce trvání akce, tedy do 28. 2. 2018. Ve smlouvě uzavřené 
v rámci Zimních slev 2017/2018 je vždy poskytované případné mobilní lešení ZDARMA, zapůjčení trubkového 
lešení a podlážek ZDARMA (do 200m2, ne montáž a demontáž), a samozřejmě čerpáte další výhody a podporu 
při montáži lícového cihel nebo pásků – viz  http://www.licovecihly.cz/spoluprace-s-nami-se-vyplati!

•	 V bodě 8) – montáž – není možné uplatnit žádné skonto ani jiné dodatečné slevy.
•	 Brickland si vyhrazuje právo ukončit prodej některého z typů v Zimní akci 2017/2018 v případě, že bude zboží 

vyprodané a nedostupné na skladě výrobce.


