
PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY 
 
1. Obecná část 
Obchodní a dodací podmínky společností Beleta s.r.o., Luperon 
s.r.o. a Beleta plus s.r.o. [prodávající] jsou platné a závazné pro 
veškeré dodávky zboží těmito společnostmi. Obchodní podmínky 
jsou nedílnou součástí kupních smluv a fakturačních dokladů a 
jsou platné vždy, pokud není písemnou formou stanoveno jinak. 
 
2. Nabídky, rozpočty nákladů a objednávky  
Předložené cenové nabídky jsou platné po dobu v nich uvedenou, 
není-li tomu tak, jsou platné do konce kalendářního roku. Námi 
provedené předběžné výpočty spotřeby materiálu v cenových 
nabídkách jsou pouze orientační a nejsou pro prodávajícího 
závazné. Objednávky musí být vždy v písemné podobě (e-mail, 
fax) nebo osobně. Za chybné údaje uvedené v objednávce 
nenese prodávající zodpovědnost. V případě doobjednávky zboží 
jsou možné barevné odchylky vlivem rozdílné šarže a prodávající 
za ně nenese zodpovědnost. 
 
3. Dodávky 
Výrobky a zboží expedujeme na dřevěných paletách. Údaje o 
množství uvedené na paletách je pouze orientační, rozhodující 
je údaj na Dodacím listě. Přepravu si může kupující zajistit 
vlastní nebo využít nabídky dopravy zajištěné prodávajícím (viz. 
Doprava) na základě vyplněného údaje v písemné objednávce. 
 
4. Doprava 
Materiál je expedován buď přímo z výrobních závodů nebo ze 
skladů firmy Beleta Plus s.r.o. v Zahradě 884, 25262 
Horoměřice. Doprava je zajišťována nákladními vozidly s 
možností vykládky nebo bez možnosti vykládky, o čemž bude 
kupující prodávajícím s dostatečným předstihem informován. V 
případě dopravy zboží plně vytíženého kamionu z výrobního 
závodu je doprava zajištěna po celé ČR zdarma. 
 
5. Dodací lhůty 
Dodání výrobků uskutečňujeme v souladu s Vaší písemnou 
objednávkou, pokud není potvrzen jiný termín dodání, v 
termínech 2 až 4 týdny od objednání, není-li řečeno jinak. 
Prodávající si vyhrazuje změnu termínu dodání v případě: 
a) vyšší moci (živelné pohromy apod.) 
b) havárie technologického zařízení výrobce 
c) přechodného nedostatku výrobních případně přepravních 
kapacit výrobce. 
Plynulost dodávek je podmíněna dodržováním platebních 
podmínek. 
 
6. Reklamace a odpovědnost za vady 
Kupující je povinen závady a poškození na zboží reklamovat 
ihned po jejich zjištění, tzn. ještě před samotnou montáží. 
Kupující byl srozuměn, že zboží prodávajícího je vyráběno 
z přírodních materiálů v příslušných normách a proto vadou 
materiálu není: 

- Barevné rozdíly jednotlivých šarží materiálů 
- Drobné barevné rozdíly materiálu v jedné výrobní šarži 

(nutno odebírat materiál současně z několika palet 
najednou). 

- Drobné barevné rozdíly materiálu oproti vyobrazení na 
webových stránkách, katalozích či vzorových tabulí. 

- Tzv. „výkvěty“, které jsou u přírodních materiálů běžné 
a nemají žádný vliv na životnost dodaných materiálů. 

- Tvarové, rozměrové a povrchové tolerance. 
- Vlásečnicové trhliny a drobné odřeniny u raženého 

(ručního) materiálu, který nesnižují jejich životnost a 
není možné jim při výrobě předejít. 
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V případě, že kupující nepoužijete sypkého hmoty a pracovní 
postupy prodávajícího, ztrácí veškeré záruky na dodaný 
materiál prodávajícím, Záruky ztrácí také pokud výrobně upraví 
materiál např. rozřezáním cihel na pásky.  
 
U ražených (ruční) lícových cihel a obkladových pásků je povolena 
kazovost až do výše 5% z dodaného materiálu. Důvodem je ruční 
způsob výroby u kterého tomuto není možné předejít. Kazovost se 
běžně používá na tzv. „dořezy“ a nemůže být součástí vad či 
reklamace.  
 
7. Platební podmínky 
Při objednání zboží je kupujícímu vystavena zálohová faktura 
ve výši 70% z ceny materiálu, termín dodání je počítán ode dne 
uhrazení zálohové faktury. Před odběrem objednaného zboží je 
kupujícímu vystavena konečná faktura. Odběr zboží je možný 
po zaplacení ceny materiálu. Běžná splatnost faktur je 14 dnů. 
Stornování objednávky musí být provedeno písemnou formou. 
Platby je možno provádět hotově v provozovně v Zahradě 884, 
25262 Horoměřice nebo bezhotovostním převodem na účet 
prodávajícího. V případě překročení splatnosti faktur 
prodávající účtuje za každý den prodlení 0,05% z dlužné částky 
nebo postupuje pohledávku inkasní společnosti. 
 
8. Ceny 
Prodejní podmínky vycházejí z cen uvedených v Ceníku. Při 
změně cen v Ceníku bude vyúčtována cena vycházející z ceny 
platné v den vývozu. Ceny uvedené v Ceníku jsou cenami za 
výrobky a zboží včetně nakládky, případně dopravy bez daně z 
přidané hodnoty. 
 
9. Paletové hospodářství 
Palety lícových cihel jsou zdarma a jsou nevratné. Palety 
lícových pásků, rohů a sypkých hmot jsou vratné dle aktuálních 
cen výrobců těchto materiálů. V případě lícových pásků a 
sypkých hmot je k ceně zboží účtován poplatek za paletování 
35 Kč/pal zohledňující amortizaci palet. Nepoškozené palety je 
možno vrátit do výdejního skladu do 3 měsíců od data prodeje. 
 
10. Záruky 
Záruky na dodávané zboží jsou dle platných norem a zákonů 
ČR.  
 
11. Vrácení zboží 
S ohledem na zakázkový materiál nemá kupující právo na 
vrácení odebraného zboží. V případě, že s vrácením bude 
prodávající souhlasit může kupující nespotřebované a 
nepoškozené zboží vrátit na náklady kupujícího do výdejního 
skladu prodávajícího, nejpozději do 3 měsíců od odběru zboží. 
Z ceny vráceného materiálu bude u sypkých materiálů odečten 
20% manipulační poplatek a u cihel a lícových pásků 40% 
manipulační poplatek. 


