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Ceník produktů betonárny
Číslo Název M.J. Cena/M.J.

bez DPH s DPH 21%

Cementové potěry (konzistence C2, max. zrno 4 mm)
1 P15 m3 1535 1858
2 P20 m3 1610 1949
3 P25 m3 1755 2124
4 P30 m3 1845 2233
5 BP 180(7,5) m3 1355 1640
6 BP 200 (10) m3 1450 1755
7 BP 250 (12,5) m3 1530 1852
8 BP 300 (15) m3 1610 1949
9 BP 350 (20) m3 1755 2124
10 BP 400 (25) m3 1845 2233
11 BP 500 (30) m3 1930 2336

Transportbetony (konzistence  C2, S3; max. zrno 16 mm)
12 Beton 7,5 m3 1355 1640
13 Beton 12,5 m3 1530 1852
14 C   8/10 X0 m3 1450 1755
15 C 12/15 X0 m3 1610 1949
16 C 16/20 X0 m3 1715 2076
17 C 20/25 X0, XC1-2 m3 1835 2221
18 C 25/30 X0, XC1-3 m3 1910 2312
19 C 25/30 XF1 m3 1910 2312
20 C 30/37 XC1-4 m3 2110 2554
21 C 30/37 XD1-2,XF1, XA1 m3 2110 2554

Cementové stabilizace
22 Stabilizace m3 1170 1416
23 CBGM C 1,5/2,0 (S II) m3 1170 1416
24 CBGM C 3/4 (S I) m3 1170 1416
25 CBGM C 5/6 (KSC II) m3 1180 1428
26 CBGM C 8/10 (KSC I) m3 1190 1440
27 CBGM C 12/15 (VB I) m3 1275 1543

Ostatní produkty
28 Malta zdící 10 m3 1418 1716
29 POZZOLITH  90 - příplatek m3 75 91
30 POZZUTEC 10M - příplatek m3 120 145

Ceník kameniva
druh frakce mj. cena bez DPH cena s DPH 21%

písek (malťák) 0-4 t 270,- 327,-
štěrkopísek 0-4 t 270,- 327,-

kačírek 22-63 t 300,- 363,-
štěrkodrť 0-32 t

drť 11-16 (8-16) t
drť 2-4 (2-5) t

Prodej betonářské oceli a KARI sítí
roxor pr. 6,8,10,12 mm ceny na vyžádání

sítě oko 100x100, pr. 4,5,6 mm ceny na vyžádání
sítě oko 150x150, pr. 4,5,6 mm ceny na vyžádání

400,- 484,-
450,- 545,-
550,- 666,- 



Doprava betonu - MIX max 6m3
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na stavbu a zpět v km
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Vzdálenost z betonárny 
na stavbu a zpět v km

Cena Kč/m3

bez DPH s DPH 21% bez DPH s DPH 21%

4 100 121 56 650 787
8 135 163 60 700 847
12 180 218 64 740 895
16 225 272 68 790 956
20 260 315 72 830 1004
24 300 363 76 875 1059
28 345 417 80 920 1113
32 390 472 84 960 1162
36 430 520 88 1010 1222
40 480 581 92 1050 1271
44 520 629 96 1092 1321
48 565 684 100 1140 1379
52 610 738 104 1180 1428

Cena dopravy zahrnuje nakládku na betonárně, dopravu na místo určení dle platných dopravních předpisů, 
vykládku do 30 min a jízdu zpět.

Při vykládce nad 30 minut je účtováno 120,- Kč/MIX (bez DPH) za každou započatou čtvrthodinu  zdržení.

Při dopravě mixem účtujeme jako minimální vytížení vozidla 4,0 m3, a to i při dodávce menšího množství.

Doprava materiálu - MAN + AVIA max 3m3

Tarif. pásmo do Km 6 8 12 16 20 24 28
Cena za obrat v Kč bez DPH 300 345 430 520 610 700 785

s DPH 21% 363 417 520 629 738 847 950

Tarif. pásmo do Km 32 36 40 44 48 52 56
Cena za obrat v Kč bez DPH 870 960 1050 1140 1225 1310 1400

s DPH 21% 1053 1162 1271 1379 1482 1585 1694

Tarif. pásmo do Km 60 64 68 72 76 80
Cena za obrat v Kč bez DPH 1490 1580 1670 1750 1840 1932

s DPH 21% 1803 1912 2021 2118 2226 2338

V ceně dopravného za MAN a AVII je zahrnuto: jízda na stavbu a zpět, nakládka a vykládka vozidla do 30 minut, 
v případě delší vykládky bude účtováno za každou započatou čtvrthodinu  70,- Kč (bez DPH).

V případě zapůjčení kontejneru účtujeme 100,- Kč (bez DPH).

Práce manipulátorem KOMATSU WH713
základní sazba v Kč bez DPH 650,-/hod
složitější úkony (práce s plošinou apod.) dle dohody



Technické a dodací podmínky betonových směsí
platné od 1.1.2016 pro dodávky čerstvého betonu z betonárny Jičín, Šturmova ul.

1. Předmět dodávek 
1.1. Předmětem dodávek jsou: čerstvé betony vyráběné v souladu s ustanoveními ČSN EN 206 nebo dle příslušného 

STO, dále betonové potěry a stabilizace, a to případně včetně dopravy čerstvého betonu a cementových potěrů mixy 
z výrobny na místo vykládky a výkonů čerpací techniky.

1.2. Sortiment dodávaných betonů je uveden v platných cenících prodávajícího. Pokud není dohodnuto jinak, jsou 
betony vyráběny podle receptur, na základě provedených průkazních zkoušek v souladu s certifikáty výrobků, zák. 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 163/2002 
Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky, v platném znění.

1.3. Jestliže, kupující požaduje odlišné složení betonu na základě svého specifického požadavku, které není možno 
z časových nebo organizačních důvodů ověřit průkazními zkouškami, pak prodávající odpovídá pouze za správné 
dávkování a zamíchání směsi a neodpovídá za konečné vlastnosti takové směsi.

1.4. Cementové stabilizace jsou dodávány na základě předchozího konkrétního smluvního sjednání kvalitativních, 
časových a kvantitativních podmínek dodávky. Při dodávce betonových potěrů dle podnikové normy PN-01-2008 
(např. označení BP 30) zaručuje prodávající u deklarovaného druhu obsah cementu v kg v 1 m3 a max. velikost 
zrna kameniva.

2. Smluvní vztahy
2.1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká: 

 - Uzavřením kupní smlouvy nebo převzetím a potvrzením přímé písemné či ústní objednávky.

3. Uplatnění požadavku kupujícím
3.1. Kupující uplatňuje svůj požadavek u vedoucího betonárny osobně, telefonicky nebo faxem nejpozději do 12.00 hod. 

dne předcházejícího realizaci dodávky a u větších požadavků a u požadavků na nasazení čerpadel bet. směsí, 
alespoň dva dny před realizací. Požadavky na sobotu a neděli se předkládají nejpozději v předcházející čtvrtek 
do 15 hod., pokud není smluvně dohodnuto jinak. 

3.2. Včasně podle bodu 3.1. uplatněné a potvrzené dodávky mají při expedici přednost. Neplánované dodávky jsou 
realizovány jen v rámci volné kapacity prodávajícího. Při upřesnění denního požadavku - nejpozději do 12.00 hod. 
dne předcházejícího dodávce - uvede kupující přesné označení druhu betonu podle ceníku betonů (nebo podle 
smlouvy), požadované množství, počátek, rychlost a předpokládaný konec betonáže, místo betonáže a požadavek 
na zajištění dopravy popř. čerpání betonu.

3.3. Kupující je povinen betonárně průběžně upřesňovat rozsah a interval dodávek a ihned oznámit případné zpoždění 
či zastavení odběru čerstvých betonů. Pokud kupující tuto povinnost zanedbá, odpovídá za tím způsobené 
znehodnocení dodávky i další následky zpoždění - prostoje autodomíchávačů apod. Zrušení potvrzené dodávky 
je možné nejpozději do okamžiku naložení autodomíchávače (sklápěče), jinak kupující uhradí náklady na dodávku 
i likvidaci čerstvého betonu, který byl pro něj podle potvrzené objednávky vyroben a nebyl vyložen z důvodů stojících 
na straně kupujícího.

4. Nakládka a přeprava čerstvého betonu
4.1. Řidič přepravníku betonu, bez ohledu na to, zda se jedná o řidiče přepravníku prodávajícího nebo kupujícího, 

je povinen přistavit k nakládce vždy přepravník se zcela vyprázdněnou a čistou nástavbou (bez zbytků betonů, 
výplachové vody či jiných nečistot), řídit se pokyny obsluhy betonárny a seznámit se s dopravním řádem betonárny 
a postupem pro dopravu čerstvého betonu. 

4.2. Při odběru betonové směsi kupujícím přímo z betonárny je tento povinen udržovat čistotu a pořádek v prostoru 
betonárny, snižovat hluk, emise výfukových plynů a úkapy ropných látek, nehodovost a nepoškozovat zeleň v okolí 
betonárny. V případě vzniku provozní poruchy na vozidle, která může poškodit životní prostředí, je řidič povinen 
oznámit toto ihned vedoucímu betonárny. Odstranění poruchy a škody vzniklé na životním prostředí, která poruchou 
či havárií vznikla, je věcí strany, která zajišťuje dopravu, a jde na její účet.

4.3. Řidiči prodávajícího přepravující čerstvý beton ke kupujícímu nejsou oprávněni vydávat prohlášení, která by 
prodávajícího nějak zavazovala. 

4.4. Řidič prodávajícího nesmí připustit dodatečnou úpravu konzistence čerstvého betonu během jízdy a v místě jeho 
vykládky přidáním jakékoliv dávky vody do autodomíchávače. Během přepravy musí řidič udržovat homogenitu 
čerstvého betonu a při vykládce vykládaný beton vizuálně kontrolovat. Vyžaduje-li to kupující, provede se při 
vykládce zkouška konzistence dodávané betonové směsi v souladu s ustanovením ČSN EN 206 s výsledkem, který 
je zaznamenán na dodací list.

4.5. Úpravu konzistence čerstvého betonu může nařídit, pokud to není součástí zvláštního technologického postupu 
výroby a dopravy (který byl předem s prodávajícím sjednán), pouze odpovědný pracovník kupujícího. Úpravu musí 
předem vyznačit do dodacího listu a směs musí být dodatečně zamíchána v bubnu autodomíchávače. V tomto 
případě prodávající neodpovídá za tím způsobené zhoršení jakosti betonu.

4.6. Kupující, který si sám zajišťuje odvoz čerstvých betonů, je povinen vybavit řidiče jím zajišťovaných přepravníků 
řádnou a platnou plnou mocí k odběru betonu.

5. Dodávané množství
5.1. Prodávající provede dodávky pro kupujícího v množství stanoveném podle smlouvy nebo objednávky. Dodávky 

přesahující toto množství se považují za dodávky podle smlouvy nebo objednávky, jestliže je prodávající provede 
na základě dodatečné ústní nebo písemné objednávky kupujícího, kterou prodávající přijme.

5.2. Jednotlivé dodávky jsou co do množství omezeny kapacitou příslušného dopravního prostředku (u autodomíchávače 
5 m3). Řidič dopravce odpovídá za dodržování povolené celkové hmotnosti vozidla z hlediska předpisů o silniční 
přepravě. Hmotnost 1 m3 dodávaného druhu betonu musí odpovídat hmotnosti uvedené ve výrobním předpisu 
prodávajícího a hmotnost dodávky v každém přepravníku příslušnému násobku hmotnosti 1 m3 v kg pro dodávané 
množství. Váhová odchylka menší než 3 % se nevyrovnává. 

6. Místo plnění a přejímka
6.1. Místem plnění dodávky (přejímky) při zajištění dopravy prodávajícím je stavba (místo vykládky) nebo přímo 

betonárna výrobce v případě, že si kupující zajišťuje dopravu betonové směsi na stavbu sám. Určení místa vykládky 
a přejímky musí být zcela jasné a přesné. Při složitém komunikačním systému, nebo když správní orgány určily 
konkrétní příjezdové trasy či vjezdy k určenému místu vykládky, musí kupující prodávajícího na takové skutečnosti 
předem prokazatelně upozornit a prodávající tuto skutečnost zohledňuje v ceně dopravného. 

6.2. Kupující je povinen zajistit stavební povolení i zábor veřejných ploch a komunikací potřebných k vykládce betonu 
a vhodné místo k očištění koryt autodomíchávačů a násypek čerpadel betonu od zbytků betonů před odjezdem 
z určeného místa vykládky a zajistit ekologickou likvidaci těchto zbytků, pokud nebude dohodnuto jinak. 

6.3. Kupující plně odpovídá za bezpečný příjezd až k místu vykládky (sjízdnost, dostatečnou pevnost a osvětlení 
příjezdových komunikací a místa vykládky) a za případné znečistění veřejného prostranství, pokud k němu 
došlo vozidly prodávajícího znečistěnými z místa vykládky. Případné znečištění veřejných ploch a komunikací 
tím způsobené odstraní kupující na svůj náklad a odpovědnost. Pro přejímku a vykládku betonu zajistí kupující 
podmínky odpovídající ustanovením ČSN EN 13670, dále ČSN EN 206 a dalším obecným předpisům v oblasti 
bezpečnosti práce. 

6.4. Kupující odpovídá za řádnou a včasnou přejímku dodávky tak, aby nadměrně dlouhou přejímkou nedošlo 
ke znehodnocení čerstvého betonu. Při přejímce přejímající ověří, zda údaje na dodacím listu jsou v souladu 
s objednávkou a zkontroluje ihned při přejímce vizuálně kontrolovatelné vlastnosti čerstvého betonu (konzistence, 
homogenita, max. velikost použitého zrna kameniva). Následně jako doklad převzetí dodávky je povinen potvrdit 
dodací list.

6.5. Pracovník kupujícího, který dodávku přejímá a potvrzuje plnění (dodací list a výkaz o čerpání betonů), je chápán 
ve smyslu obchodního zákoníku jako určený zmocněnec kupujícího k převzetí dodávky. Je povinen ihned 
uplatnit veškeré námitky proti zřejmým vadám dodávky. Jím potvrzené a nereklamované dodací listy se považují 
za nesporné.

7. Dodací list
7.1. Dodací list vyhotovuje prodávající v originále a dvou kopiích. Při dopravě vozidly prodávajícího řidič převezme 

od obsluhy betonárny všechny 3 výtisky a po příjezdu na místo vykládky doplní údaje o zdržení na stavbě, případně 
změnu údaje o vzdálenosti, dodatečné úpravě směsi a nechá dodací list potvrdit zástupcem kupujícího. Druhou 
kopii dodacího listu předá tomuto zástupci kupujícího a originál a první kopie se vrací na betonárnu a slouží jako 
podklad k fakturaci a k archivování.

7.2. Při odběru vozidlem kupujícího zůstávají originál a 1. kopie dodacího listu potvrzené řidičem kupujícího na betonárně 
a 2. kopii obdrží řidič kupujícího.

8. Splnění dodávky
8.1. Dodávka je splněna dodáním požadovaného druhu čerstvého betonu na místo dodání ve smluveném množství a jakosti. 
8.2. Plnění sjednaných lhůt začátků betonáží se rozumí s ohledem na nárazový provoz s tolerancí max. dvou hodin. 

Prodávající je povinen zdržení začátku betonáže kupujícímu včas ohlásit.

9. Jakost dodávky
9.1. Jakost dodávek čerstvého betonu musí vždy odpovídat smluvně sjednaným podmínkám. Pokud nejsou konkrétní 

podmínky smluveny, budou se kvalitativní podmínky řídit ustanoveními norem, podle kterých byly betony vyráběny 
(čl. 1 těchto TDP) v případě, že se jedná o betony a směsi jimi vymezené. Jde-li o betony, které tyto normy 
nevymezují, musí jakost dodávek odpovídat smluvně sjednaným podmínkám. Jakost takových dodávek je pak 
vyhovující, jestliže kontrolní zkouškou byly prokázány vlastnosti dohodnuté.

9.2. Ověřování jakosti výroby čerstvých betonů se provádí v souladu s příslušnými ustanoveními ČSN EN 206. Vzorky 
čerstvých betonů pro prokázání shody se odebírají na betonárně v souladu s ČSN EN 12350-1 a zhotoví se 
zkušební tělesa dle ČSN EN 12390-2, která jsou následně posuzována autorizovanou zkušebnou.

9.3. Vzorky, které si odebírá kupující na stavbě, musí být prokazatelně odebrány z autodomíchávače (sklápěče) 
bezprostředně po jeho příjezdu na stavbu, uloženy a zkoušeny v souladu s platnými ČSN. 

9..4. Prodávající neodpovídá za zhoršení jakosti dodávky betonů zejména v těchto případech:
 a) u běžných betonů při přejímce delší než 60 min., pokud k prodloužení vykládky došlo z důvodů na straně kupujícího

  b) při nesprávné manipulaci prováděné při přejímce kupujícím a při jeho zásahu do složení směsi, zejména přidáním vody,
 c) dojde-li kupujícím ke smíšení dodávek čerstvého betonu od různých dodavatelů.
 d) v případě nesprávného zpracování a ošetřování dodané směsi v rozporu s ustanoveními příslušných ČSN 
     (zejména ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí),
 e) v případě nesprávné volby druhu směsi nebo jejího složení, pokud si ji kupující objednal
 f) v případě neúplných či nesprávných údajů kupujícího při objednání betonové směsi
 g) pokud došlo ke zhoršení vlastností dodávky při přepravě, jde-li o dodávku přepravovanou dopravními prostředky     
     kupujícího.

10. Dokladování jakosti
10.1. Dodávky čerstvých betonů splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č.163/2002 Sb. vč. 

souvisejících předpisů v platném znění. Prohlášení o shodě vyráběných betonů s technickými předpisy jsou 
k dispozici na vyžádání u vedoucího betonárny, popř.na obchodním útvaru prodávajícího.

10.2. Pokud kupující požaduje na prodávajícím doložení kvality dodávky výsledky krychelných zkoušek pevnosti betonu 
z autorizované zkušebny, musí tuto okolnost oznámit prodávajícímu při objednání dodávky. Pak prodávající předává 
kupujícímu výsledky krychelných zkoušek pevnosti betonu ve stáří betonu 28 dnů, týkající se této dodávky, po jejich 
obdržení z autorizované zkušebny a po úplném finančním vyrovnání za služby a dodané betony ze strany kupujícího. 

10.3. Čerstvý beton je zákonnými předpisy klasifikován jako dráždivá látka, která dráždí oči a kůži a je tudíž nutné 
při práci s ním používat adekvátní ochranné pomůcky. Prodávající vydal Bezpečnostní list, který je k dispozici, 
stejně jako tyto TDP a nabídkové listy (ceníky) na internetové adrese: „www.staving.cz“ nebo přímo na betonárně. 
Bezpečnostní list podrobně popisuje rizika při použití čerstvého betonu a  ochranu před nimi. 

11. Reklamační řízení 
11.1. Za vady, které lze s vynaložením odborné péče zjistit při přejímce, se vždy považují vady v množství a dále zejména 

vady konzistence, složení betonové směsi a velikosti použitého zrna kameniva. Kupující je povinen takové zjevné 
vady oznámit prodávajícímu ihned při přejímce, a jde-li o vady v množství, nejpozději následující pracovní den 
po přejímce. Kupující uvede v oznámení vad také místo zabudování směsi, které se oznámení vad týká, pokud 
není prodávajícímu známo. 

11.2. Vady, které lze s vynaložením odborné péče zjistit později než při přejímce, musí kupující oznámit prodávajícímu 
bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být takto zjištěny, nejpozději však do dvou měsíců po dodání. Oznámení 
těchto vad vyžaduje písemnou formu s uvedením místa, kde byla zabudována betonová směs, které se oznámení 
vad týká. Strany se zavazují takové oznámení vad projednat a o jednání sepsat zápis, ve kterému uvedou svá 
stanoviska. Jednání se vždy účastní vedoucí betonárny prodávajícího.

11.3. Při pochybnostech o kvalitě dodávky budou za přítomnosti odpovědných zástupců kupujícího a prodávajícího 
provedeny kontrolní nedestruktivní zkoušky (např. použitím Schmidtova kladívka) a případně i destruktivní zkoušky 
přímo na dotčené konstrukci. Pro řešení sporných otázek jakosti dodávek, nedojde-li k dohodě mezi stranami a není-
li smluvně stanoveno jinak, platí, že pro posouzení a rozhodnutí sporu je příslušná ta akreditovaná zkušebna, která 
provádí nezávislý odborný dozor nad produkcí betonárny a vystavuje pro betonárnu příslušné certifikáty kvality.

12. Cena dodávek a služeb
12.1. Veškeré ceny za dodávky čerstvých betonů a dopravné jsou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 

znění, sjednávány dohodou prodávajícího s kupujícím. Pokud není smluveno jinak, určuje se cena betonových 
směsí, dopravného a výkonů čerpací techniky podle ceníku nebo nabídky prodávajícího platného pro dodávající 
betonárnu v době uzavření smlouvy nebo objednávky. Podpisem smlouvy nebo závazným objednáním dodávek 
betonové směsi kupující potvrzuje, že byl se zásadami stanovení ceny dodávky seznámen.

12.2. Prodávající může kupujícímu poskytnout na sjednané dodávky množstevní či věrnostní slevy dle podmínek, se 
kterými se kupující může seznámit na internetových stránkách firmy nebo přímo u vedoucího betonárny.

13. Závazky kupujícího 
13.1. Pokud kupující neuplatní předepsaným způsobem vady dodávky a dodávky převezme, je závazkem kupujícího 

faktury za převzaté dodávky (to je za dodávky čerstvých betonů, dopravní výkony, výkony a nájemné strojů, zařízení 
a další provedené služby), které nereklamoval v době jejich splatnosti, ve sjednaném termínu zaplatit.

13.2. Není-li sjednáno jinak, fakturuje prodávající dodávky průběžně bezprostředně po jejich převzetí kupujícím. Faktury 
vystaví prodávající s náležitostmi danými zákonnými předpisy, kde přílohou je kopie dodacího listu popř. kopie 
dalších dokladů souvisejících s dodávkou betonu, byly-li vzájemně při dodávce potvrzeny. 

14. Platební podmínky 
14.1. V závislosti na podmínkách dodávky má právo prodávající požadovat od kupujícího složení zálohové platby před 

uskutečněním dodávky. Vyúčtování zálohy pak bude provedeno v konečné faktuře po uskutečnění dodávky.
14.2. V závislosti na platební morálce kupujícího při dřívějších dodávkách má prodávající právo požadovat na kupujícím, 

který dluží úhrady za předešlé dodávky po termínu jejich splatnosti, buď zálohu před provedením další dodávky 
nebo platbu v hotovosti při odběru další dodávky. Firmy, kterých se toto ustanovení týká jsou uvedeny na informační 
tabuli v kanceláři vedoucího betonárny. 

14.2. Při sjednání plateb bankovním převodem po uskutečnění dodávky (viz bod 13.2.) platí, pokud není smluvně 
sjednáno jinak, následující:
 a) Prodávající fakturuje jednotlivé dodávky se splatností 10 dnů od datumu vystavení faktury. Předpokládá se, že 
     doba doručení faktury kupujícímu není delší než 3 dny od datumu jejího vystavení.
 b) Dnem zaplacení faktury se rozumí den připsání finančních prostředků na účet prodávajícího uvedený na faktuře.
 c) V případě prodlení kupujícího s platbou faktury má právo prodávající uplatnit na kupujícím úrok z prodlení ve výši 
     0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

14.3. Pokud nedodržuje kupující platební podmínky, zejména je-li v prodlení s placením, považuje se to za podstatné 
porušení smlouvy a prodávající je oprávněn:
 - obrátit se na investora nebo hlavního zhotovitele stavby s požadavkem, aby cenu dodávky uhradil k tíži kupujícího  
 přímo prodávajícímu. K tomu dává kupující podáním objednávky či podpisem kupní smlouvy výslovný souhlas.
 - požadovat platbu předem v souladu s ustanovením bodu 14.2. těchto TDP
 - zrušit sjednanou slevu z ceny zboží dle bodu 12.2. těchto TDP (pokud byla smluvně sjednána )
 - zastavit dodávky do doby uhrazení dlužných plateb a případně i odstoupit od smlouvy či objednávky.

15. Závěrečná ustanovení 
15.1. Tyto Technické dodací podmínky se podpisem kupní smlouvy nebo potvrzením objednávky stávají pro prodávajícího 

a kupujícího závaznými, pokud není smluvně sjednáno jinak.
15.2. Oblasti obchodních vztahů neupravené předchozími ustanoveními nebo smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím, 

se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Ve Valdicích dne 1.12.2015


