
PODZIMNÍ SLEVOVÁ AKCE BRICKLAND 2022 

„za polovinu a se zárukou 20 roků“ 
pro objednávky v termínu 10. 10. 2022 – 30. 11. 2022 

Popis akce 

Mimořádná podzimní slevová akce „podzimní slevy BRICKLAND 2022“ pro nákup vybraných materiálů ze sortimentu lícových cihel, nebo 

obkladových cihelných pásků, které jsou také vhodné jako materiály použité jako finální povrch na zateplovací systémy budov. Využitím 

této akce se naši zákazníci vyhnou výraznému zdražení (až 20 %) cihelných výrobků od ledna 2023. Poskytnutím mimořádných slev chceme 

našim zákazníkům navyšování cen částečně vynahradit a umožnit jim použití cihlových materiálů na svých projektech. Na objednané zboží 

již nemá vliv jakékoliv další navýšení ceny výrobců.  

Za včas objednané zboží v akci BRICKLAND 2022 je možné získat slevu až 50 % + další bonusy.  

Slevy platí pro jakékoliv objednané množství od 20 m2. 

Nejedná se o kusové výprodeje či „úklidy“ skladů, doprodejové balíčky, ani o likvidaci zboží se sníženou kvalitou. Slevy poskytujeme na zboží 

I. jakostní třídy objednané přímo na váš projekt, a to s mimořádnou zárukou na fyzikální vlastnosti v délce 20 roků od jeho nákupu!!!   

Ještě výhodnější pro vás bude kompletní objednávka materiálu a montáže cihelných pásků nebo cihel. Tak, abyste si mohli váš projekt 

včas a výhodně objednat opravdu „na klíč“ a poskytované cenové zvýhodnění pro vás mělo smysl.  

Pokud nenajdete vámi vybrané typy cihel nebo pásků v jednotlivých slevových skupinách, neváhejte a pošlete nám svoji poptávku. V 

období podzimní slevové akce BRICKLAND 2022 vám vytvoříme zcela individuální nabídku s výhodnými slevami. 

Jak získat akční slevy 

Na základě vaší písemné objednávky s uvedeným požadavkem termínu dodání, BRICKLAND zarezervuje poptávané zboží u výrobce. Na 

základě potvrzení této rezervace od výrobce následně BRICKLAND vystaví Potvrzení objednávky společně se zálohovou fakturou ve výši 

pouze 20% hodnoty zakázky. Po její úhradě BRICKLAND doveze zboží na sklad v Plzni. Po úhradě celkové faktury můžete zboží kdykoliv do 

30. 6. 2023 odebrat, nebo vám vybrané zboží dovezeme. Skladování zboží nakoupené v této akci je pro vás do 30. 6. 2023 ZDARMA. Více 

Technické podmínky využití akce uvedené níže. Při požadavku na montáž bude se zákazníkem sepsána řádná SOD, ve které budou 

zohledněny zvýhodněné podmínky a ceny montáže. 

First minute = dalších - 5% 

V případě úhrady 100% hodnoty zakázky do 30. 11. 2022 vám bude odečteno sconto ve výši 5 % z hodnoty akčních výrobků! Sconto vám 

sečteme se základní slevou. Výsledné zvýhodnění tak dosáhne až 45 % z hodnoty zakoupeného zboží! A to už se jistě vyplatí … 

Stavte s námi = dalších - 5% 

Pokud váš projekt z lícových cihel, nebo obkladových pásků bude realizovat naše společnost BRICK spol. s.r.o. v I. pololetí r.2023, obdržíte 

na uvedené výrobky další stavební slevu 5% a na základní montáž stavební bonus ve výši 10% !!!  Na projekty realizované v rámci 

slevového programu poskytujeme prodlouženou záruku 36 měsíců na montážní práce a skládání materiálu pomocí HR na stavbě 

ZDARMA. Více informací o montážích pásků nebo cihel najdete na www.klinker-bau. 

POČÍTEJTE S NÁMI: ZÁKLADNÍ SLEVA MAX. 40% + SCONTO 5% + STAVEBNÍ SLEVA 5% = CELKOVÁ SLEVA 50% 

Vyobrazení nabízených materiálů a jejich ceny najdete na www.brickland.cz, nebo v produktovém katalogu BRICKLAND. Všechny naše katalogy a 

prospekty si můžete stáhnout, nebo objednat na našem webu: www.brickland.cz, nebo je ZDARMA získáte v našich vzorkovnách v Plzni, Praze a Kroměříži. 

Nemůžete se rozhodnou nad barevným odstínem? Zhotovíme vám ZDARMA vyspárovaný vzorek pro jednodušší rozhodování.  

SLEVA se vztahuje na: 

a dodání zboží v roce 2022 a v roce 2023

http://www.klinker-bau/






Obchodní a technické podmínky pro využití slevové akce BRICKLAND 2022. Tyto podmínky jsou rozšířením aktuálních základních 

Obchodních a Dodacích podmínek Brickland: 

➢ Slevy jsou platné na vybrané zboží, které je uvedené na www.brickland.cz a z aktuálního ceníku BRICKLAND. Materiály jsou I. jakostní třídy, s řádným 

certifikátem CE, Prohlášením o shodě a dodávané na zakázku pro váš projekt. 

➢ Pro rohové pásky u pásků Klinker, série New York platí pouze jednotná akční sleva 5% bez sconta a bez stavební slevy. 

➢ Dle písemného požadavku zákazníků uvedeném v jejich objednávce expedujeme zboží z akce BRICKLAND 2022 až do 30.6.2023. Ve výjimečném 

případě lze dohodnout písemně delší dobu uskladnění. Skladování zboží je ZDARMA. 

➢ Termín celkové úhrady zakázky je nejpozději 31.3.2023. Toto neplatí v případě využití sconta ve výši 5%. Zálohová faktura ve výši 20 % musí být 

uhrazena do ukončení akce BRICKLAND 2022, a to do 30.11.2022. 

➢ Mimořádná záruka 20 roků na cihlové materiály platí na fyzikální vlastnosti výrobků: barevná a rozměrová stálost, mrazuvzdornost, pevnost v tlaku a 

ohybu. Poskytnutí záruky bude vyznačeno v prodejním dokladu. Tyto záruky jsou poskytovány za dodržení technologického postupu při lepení, spárování 

nebo zdění. Záruky na vznik výkvětů jsou poskytovány za předpokladu použití lepicí, spárovací nebo zdící směsi       Brick-Mix a dle obchodních 

podmínek BRICKLAND. 

➢ BRICKLAND si vyhrazuje právo nedodat uvedené zboží v akci z důvodu vyprodání zboží, nebo jeho výroby po 31.3 2023. 

➢ V případě požadavku zákazníka zajistíme dovoz zboží po celé ČR, popř. dovoz se složením pomocí HR. Tyto služby jsou placené. 

➢ Lícové cihly pro uplatnění slevy dodáváme na ucelené palety. Při dodání neucelených palet u cihel účtujeme na rozbalenou paletu balné dle platného 

ceníku. Pásky jsou dodávané na ucelené m2 od minimálního množství 20 m2, rohové pásky jsou dodávané na kusy. 

➢ Slevy budou poskytnuté pouze po zaslání objednávky e-mailem, a jejím následném potvrzení ze strany Brickland pomocí formuláře „Potvrzení 

objednávky“. 

➢ Cenové zvýhodnění akce BRICKLAND 2022 se nevztahuje na dopravu, skládání HR, palety, balné a ostatní, společně dodávané materiály. 

➢ V ostatním zůstávají v platnosti aktuální základní Dodací a obchodní podmínky BRICKLAND, přístupné na www.brickland.cz . 


