
CENNÍK2016

PLATNÝ OD 15.04.2016



OPLOTENIA ŠTIEPANÉ
GORC® de Luxe GL 22
GORC® de Luxe GL 38

Štiepaný
povrch
dodáva

jedinečný

vzhľad
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Farebné odtiene 
verne oddané 

farbám prírody

44 klasické
odtiene  

 v novej 
 cene!

alaska goethit

bronzit čierna

-5%

-5%

-5%

-5%
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GORC®de Luxe GL 22

1

2

3

4

5

6

novinka

novinka

Kód Rozmer Farebné odtiene
Cena EUR 
bez DPH/ks

Cena EUR
s DPH/ks

1. GU+GA 38/22/16 4,32 €
4,10 € 4,92 €

5,18 €

5,14 € 6,17 €
4,89 € 5,87 €

4,60 € 5,52 €

5,14 € 6,17 €

čierna
AKCIA

alaska, goethit*, bronzit*
AKCIA

piesková, kremová

pyrit, onyx, vera*, citrín*, golden*, 
láva*

2. GM 38/22/16 4,06 € 4,87 €
3,86 € 4,63 €

4,63 € 5,56 €

4,32 € 5,18 €

4,87 € 5,84 €

4,87 € 5,84 €

čierna
AKCIA

alaska, goethit*, bronzit*
AKCIA

piesková, kremová

pyrit, onyx, vera*, citrín*, golden*, 
láva*

3. GP 38/4,5/16 1,46 € 1,75 €

1,58 € 1,90 €

1,86 € 2,23 €

čierna**

piesková**, kremová

pyrit**, onyx**, alaska, vera*, láva*
citrín*,golden*, goethit*, bronzit*

4. LSO 0,19 € 0,23 €čierna

5. GU+GAM 38/22/8 2,66 € 3,19 €

3,25 € 3,90 €

čierna*

pyrit*

6. GMM

Systém

GL22

GL22

GL22

GL22

GL22/8

GL22/8 38/22/8 2,44 € 2,93 €

2,92 € 3,50 €

čierna*

pyrit*

* farebný odtieň na objednávku       ** do vyčerpania zásob na sklade
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GORC® de® Luxe GL 38

1

2

3

4 novinka

novinka

1. GUD+GAD 38/38/16 6,07 € 7,28 €
5,76 € 6,91 €

7,00 € 8,40 €
6,65 € 7,98 €

6,43 € 7,72 €

7,00 € 8,40 €

čierna
PROMOCJA

alaska, goethit*, bronzit*
PROMOCJA

piesková, kremová

pyrit, onyx, vera*, citrín*, golden*,
láva*

2. GMD 38/38/16 5,53 € 6,64 €
5,26 € 6,31 €

6,47 € 7,76 €
6,14 € 7,37 €

6,00 € 7,20 €

6,47 € 7,76 €

čierna
PROMOCJA

alaska, goethit*, bronzit*
PROMOCJA

piesková, kremová

pyrit, onyx, vera*, citrín*, golden*,
láva*

3. GUD+GADM 38/38/8 3,78 €

4,33 €

4,54 €

5,20 €

čierna*

pyrit*

4. GMDM

GL38

GL38

 GL38/8

GL38/8 38/38/8 3,50 €

3,97 €

4,20 €

4,76 €

čierna*

pyrit*

* farebný odtieň na objednávku

Kód Rozmer Farebné odtiene
Cena EUR 
bez DPH/ks

Cena EUR 
s DPH/ksSystém
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Dlhodobá 
trvácnosť 

a zaručená 

kvalita

Farebné odtiene oplotenia GORC® 

* Farebné odtiene na obrázkov sa môžu mierne líšiť od reálnych farieb

novinka



ŠTIEPANÉ OPLOTENIE
JONIEC

Veľa 

možnosti 

aranžovania
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JJONIONIEECC

1

2

1. KA1 20/8/9 0,61 € 0,73 €pyrit*KA

2. KA2 24/6,75/9 0,61 € 0,73 €pyrit*KA

piryt

Farebné odtiene:

* farebný odtieň na objednávku

Kód Rozmer Farebné odtiene
Cena EUR 
bez DPH/ks

Cena EUR
s DPH/ksSystém



MODULOVÉ OPLOTENIE 
ROMA

novinka

Moderná 
forma
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OMA

2

3

1
novinka

novinka

novinka

1. BRDM 36/36/20 6,48 € 7,78 €onyx, gagát, topásROMA

2. BRSM 50,4/20/20 6,50 € 7,80 €onyx, gagát, topásROMA

3. BRMM 25,2/20/20 3,79 € 4,55 €onyx, gagát, topásROMA

onyx

Farebné odtiene :

topás

gagát

Kód Rozmer Farebné odtiene
Cena EUR 
bez DPH/ks

Cena EUR 
s DPH/ksSystém



MODULOVÉ OPLOTENIE 
ASTRA Multigrain

Klasický 
tradičný 
vzhľad
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ASTRA MulSS tigrain

1

2

3

Farebné odtiene:

1. ASM19 36/19/13 3,50 € 4,20 €čierna, oceľová*ASTRA

2. ASM36 36/36/13 4,65 € 5,58 €čierna, oceľová*ASTRA

3. AMM19 48/19/13 3,73 € 4,48 €čierna, oceľová*ASTRA

oceľováčierna

* farebný odtieň na objednávku

Kód Rozmer Farebné odtiene
Cena EUR 
bez DPH/ks

Cena EUR 
s DPH/ksSystém



MODULOVÉ OPLOTENIE
MODYŃ

Jemné
tvary, 

jednoduché 
zloženie
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N

1

1. BL 36/15(20)/20 2,97 € 3,56 €čierna*MODYN

čierna

Farebné odtiene:

* farebný odtieň na objednávku

Kód Rozmer Farebné odtiene
Cena EUR 
bez DPH/ks

Cena EUR 
s DPH/ksSystém



BETÓNOVÉ STRIEŠKY

Skutočná 
ochrana stĺpikov 

aj múrikov 
pred dažďom, 

snehom 
aj mrazom
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Striešky GORC®

1

2

3

4

5

6

7

1. CSD 47/47/7 7,83 € 9,40 €piesková, žltá*, čierna,
svetlo hnedá*, tmavo hnedá*,
kremová, oceľová*

GORC®

2. CSBN 45/28/6 5,43 € 6,52 €piesková, žltá*, čierna,
svetlo hnedá*, tmavo hnedá*,
kremová, oceľová*

GORC®

3. CBG 24/28/6 2,16 € 2,59 €piesková, žltá*, čierna,
svetlo hnedá*, tmavo hnedá*,
kremová, oceľová*

GORC®

4. CPDD 47/47/7 7,50 € 9,00 €piesková, žltá*, čierna,
svetlo hnedá*, tmavo hnedá*,
kremová, oceľová*

GORC®

5. CPGS 43/27/6 5,42 € 6,50 €pyrit, onyx, bronzit*, 
čierna, goethit*

GORC®

6. CPGM 50/27/6 6,30 € 7,56 €pyrit, onyx, bronzit*, 
čierna, goethit*

GORC®

7. CPGMD 50/43/6 10,03 € 12,04 €pyrit, onyx, bronzit*, 
čierna, goethit*

GORC®

* farebný odtieň na objednávku

Kód Rozmer Farebné odtiene
Cena EUR
bez DPH/ks

Cena EUR
s DPH/ksSystém
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Striešky GORC®/J// ONIEC, JONIEC, MODYN, ASTSS RA, ROMA, RIO

1

2

3

4

7

8

9

10

11

5

6

1. CPGSD 43/43/6 8,63 € 10,36 €pyrit, onyx, bronzit*, čierna, 
goethit*

GORC®/
JONIEC

2. CJM 33/33/6 5,95 € 7,14 €pyrit*JONIEC

3. CJD 43/33/6 7,04 € 8,45 €pyrit*JONIEC

4. CPB 41,7/25/5 3,83 € 4,60 €čierna*MODYN

5. CPBM 41,7/25/5 5,00 € 6,00 €čierna, oceľová*ASTRA

6. CSDM 47/47/7 8,67 € 10,40 €čierna, oceľová*ASTRA

7. CPDDM 47/47/7 8,00 € 9,60 €čierna, oceľová*ASTRA

8. CRDM 36/36/5 7,65 € 9,18 €onyx, topás, gagátROMA

9. CRSM 50,4/20/5 7,33 € 8,80 €onyx, topás, gagátROMA

10. CRMM 25,2/20/5 3,98 € 4,78 €onyx, topás, gagátROMA

11. CR 45/28/6,5 4,60 € 5,52 €onyx*, piryt*, marengo*RIO

* farebný odtieň na objednávku

Kód Rozmer Farebné odtiene
Cena EUR
bez DPH/ks

Cena EUR
s DPH/ksSystém
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Farebné odtiene striešok * 

Striešky hladké

* Farebné odtiene na obrázkov sa môžu mierne líšiť od reálnych farieb

piesková

GORC®

kremová

GORC®

tmavo hnedá

GORC®

GORC®

jasno hnedá

GORC®

GORC®

GORC®

* Farebné odtiene na obrázkov sa môžu mierne líšiť od reálnych farieb

ASTRA ASTRA

Farebné odtiene striešok *
Striešky štiepané

Striešky multigrian

GORC®/JONIEC/RIO

GORC® GORC® RIO

GORC® GORC®ORC/RIO

ROMA ROMA ROMA



FASÁDNE TVÁRNICE  
TOM

Efektívne steny 
s jedinečným 

vzhľadom
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TOM

1

3

2

4

5

1.

TOM20 39/19,5/19

2,33 €

2,62 €

2,80 €

3,14 €

oceľová*

pyrit*

TOM

2.

TOM10 39/9,5/19

2,71 €

3,08 €

3,25 €

3,70 €

oceľová*

pyrit*

TOM

3.

TOMN20 39/19,5/19

2,97 €

3,52 €

3,56 €

4,22 €

oceľová*

pyrit*

TOM

4.

TOMN10 29,5/9,5/19

3,51 €

4,05 €

4,21 €

4,86 €

oceľová*

pyrit*

TOM

5. TOMU20 19/19,5/19 2,33 €

2,62 €

2,80 €

3,14 €

oceľová*

pyrit*

TOM

oceľovápyrit

Farebné odtiene:
* farebný odtieň na objednávku

Kód Rozmer Farebné odtiene
Cena EUR
bez DPH/ks

Cena EUR
s DPH/ksSystém



FASÁDNY OBKLAD 
PIANO

Estetická 
a štýlová 

úprava stien
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ANO

1. 5,31 € 6,37 €pyrit*, alaska*, čierna*, bronzit*PIANO PP 38/2,5/8

pyritalaska

čierna bronzit

Farebné odtiene:

* farebný odtieň na objednávku        ** 1 balenie – 8 ks,. 1 m2 – 32,60 ks.

Kód Rozmer Farebné odtiene
Cena EUR
bez DPH/ks

Cena EUR
s DPH/ksSystém



SVAHOVÉ TVÁRNICE 
RIO

Estetické 
spevnenie 
svahov a 
násypov
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RIO

1

2

1. 3,62 € 4,34 €pyrit*, onyx*, marengo*RIO

2.

RIO10 45/28/10

4,97 € 5,96 €pyrit*, onyx*, marengo*RIO20 45/28/20RIO

marengo

pyrit

onyx

arebné odtiene:

* farebný odtieň na objednávku

Kód Rozmer Farebné odtiene
Cena EUR
bez DPH/ks

Cena EUR
s DPH/ksSystém



OZDOBNÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE 
MOONFLOOR

Efektívna 
dekorácia 
záhrady
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OZDOBNÉ TVOZDOBNÉ TOZDOBNÉ T ÁRVV NICE

1. 4,33 €

4,87 €

5,20 €

5,84 €

sivá*

červená*

OZDOBNÁ
TVÁRNICA

DM 40/30/25

siváčervená

FarFF ebné odtiene:

* farebný odtieň na objednávku

Kód Rozmer Farebné odtiene
Cena EUR
bez DPH/ks

Cena EUR
s DPH/ksSystém



PALISÁDY
MOGIELICA
STONE

Jemné 
usporiadanie 

priestoru
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alisádalisádyy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

novinka

novinka

novinka

novinka

1. 0,87 € 1,04 €piesková*, čierna, vera
pyrit, bronzit*, onyx*

MOGIELICA

MOGIELICA

MOGIELICA

MOGIELICA

MOGIELICA

20MN 10/9/20

2. 1,55 € 1,86 €piesková*, čierna, vera
pyrit, bronzit*, onyx*

30MN 10/9/30

3. 2,55 € 3,06 €piesková*, čierna, vera
pyrit, bronzit*, onyx*

56MN 10/9/56

4. 0,84 € 1,01 €piesková*, čierna, vera
pyrit, bronzit*, onyx*

18MP 10/9/18

5. 2,38 € 2,86 €piesková*, čierna, vera
pyrit, bronzit*, onyx*

60MP 10/9/60

6.

1,85 € 2,22 €piesková, onyx, pyrit, 
cierna, goethit

STONE** PL34 15,1/6/34,57.

1,60 € 1,92 €bronzitSTONE** PLL 13,5/5/32,5

9. 0,96 € 1,15 €pyrit, čiernaSTONE** PLM 7,1/6/34,5

8.

0,93 € 1,12 €piesková, onyx, pyrit, 
cierna, goethit

STONE** PL19 15/6/19

* farebný odtieň na objednávku       ** do vyčerpania zásob na sklade

Kód Rozmer Farebné odtiene
Cena EUR
bez DPH/ks

Cena EUR
s DPH/ksSystém
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goethit

piesková

piesková

Farebné odtiene palisád *

MOGIELICA

STONE

* Farebné odtiene na obrázkov sa môžu mierne líšiť od reálnych farieb

Atraktívny 
dekoratívny 

element
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PODHRADOVÉ DOSKY

Rýchle 
a lacné 
plotové 
základy
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DOSKY

5

5

5

5

5

6

7

8

1

2

3

4

1. 10,65 € 12,78 €siváCLASSIC DO20/239* 239/5,7/20

2. 10,65 € 12,78 €siváCLASSIC DO20/249* 249/5,7/20

3. 9,33 € 11,20 €siváBASIC DX20/249 249/5,5/20

4. 19,33 € 23,20 €siváHIGH DX30/247* 247/5,5/30

5. 9,00 € 10,80 €siváULTRA DOPL20/247 247/5,5/20

6. 10,65 € 12,78 €siváULTRA DOPL25/247 247/5,5/25

7. 8,10 € 9,72 €siváEKO DOX20/249 249/5,5/20

8. 7,24 € 8,69 €siváEKO DOX20/200 200/5,5/20

* tovar na objednávku

Kód Rozmer Farebné odtiene
Cena EUR
bez DPH/ks

Cena EUR
s DPH/ksSystém
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SPOJOVNÍKYNÍKNÍK

1

2

3

4

5

6

1. 2,73 € 3,28 €siváSpojovník LDP20 22/16,5/20

2. 2,73 € 3,28 €siváSpojovník LDN20 22/22/20

3. 3,00 € 3,60 €siváSpojovník LDP25 22/16,5/25

4. 3,00 € 3,60 €siváSpojovník LDN25 22/22/25

5. 4,06 € 4,87 €siváSpojovník LDP30 22/16,5/30

6. 4,06 € 4,87 €siváSpojovník LDN30 22/22/30

Kód Rozmer Farebné odtiene
Cena EUR
bez DPH/ks

Cena EUR
s DPH/ksSystém
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TÓNOVÉ PRODUKTUKUK YTT

Dočasná betónová stopa*

1. ST 62/22/13 5,72 € 6,86 €siváSTOPA

HÉMIA NA OŠETRENIE BETÓNU

1.

2.

3.

4.

8,40 €1 l 10,08 €Farba na ošetrenie a renovácie 
betónového povrchu
/piesková, žltá, čierna, jasno hnedá, tmavo hnedá, kremová, sivá/

48,51 €5 l

300 ml

1 l

15 kg

58,21 €Impregnát na ošetrenie plotových tvárnic

5,69 € 6,82 €Lepidlo na utesnenie plotových tvárnic

2,98 € 3,58 €Preparát na odstránenie výkvetov 
a náletov

5. 67,48 € 80,98 €Fólia IZOHAN na horizontálnu izoláciu

Kód Rozmer Farebné odtiene
Cena EUR
bez DPH/ks

Cena EUR
s DPH/ksSystém

Cena EUR
bez DPH/ks

Cena EUR
s DPH/ks

Systém Kód Váha (kg) Množstvo na palete

ŠTIEPANÉ OPLOTENIE GORC®

GORC® GL22 GUGA 18 70

GORC® GL22 GM 18 70

GORC® GL22 GP 6,3 170

GORC® GL22 GUGAM 9 110

GORC® GL22 GMM 9 110

GORC® GL38 GUDGAD 24 42

GORC® GL38 GMD 24 42

GORC® GL38 GUDGADM 12 66

GORC® GL38 GMDM 12 66

ŠTIEPANÉ OPLOTENIE JONIEC

JONIEC KA1 2,23

JONIEC KA2 2,26

MODULOVÉ OPLOTENIE ROMA

ROMA BRDM 24,6 36

ROMA BRSM 22,5 48

ROMA BRMM 12 90

MODULOVÉ OPLOTENIE ASTRA Multigrain

ASTRA ASM19 9,7 84

ASTRA AMM19 12,3 56

ASTRA ASM36 13 48

MODULOVÉ OPLOTENIE MODYN

MODYN BL 15 60

LOGISTSS ICKÉ INFORMÁCIE

ObjemTovar

* tovar na objednávku
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OZDOBNÉ TVÁRNICE  

MOONFLOR DM 25 32

PALISÁDY

MOGIELICA 20MN 4,1 288

MOGIELICA 30MN 6,1 192

MOGIELICA 56MN 11,6 96

MOGIELICA 18MP 3,5 288

MOGIELICA 60MP 12,3 96

STONE PLL 5,25 220

STONE PL19 4,15 288

STONE PL34 7 180

STONE PLM 3,5 324

POHRABOVÉ DOSKY 

SPOJOVNÍKY LDP20 10 120

SPOJOVNÍKY LDN20 14,2 75

SPOJOVNÍKY LDP25 12,4 96

SPOJOVNÍKY LDN25 18,6 60

SPOJOVNÍKY LDP30 13,9 72

SPOJOVNÍKY LDN30 20,5 45

DOSKY DO20/239 55 26

DOSKY DO20/249 57,5 26

DOSKY DX20/249 56 28

DOSKY DX30/247 96 13

DOSKY DOPL20/247 45,5 26

DOSKY DOPL25/247 59 26

DOSKY DOX20/249 39 42

DOSKY DOX20/200 30 39

STOPY PRE DOČASTNÉ OPLOTENIE

STOPY  ST 34 40

STRIEŠKA

DASZKI CSD 24,9 24

DASZKI CSBN 13,5 38

DASZKI CBG 6,7 126

DASZKI CPDD 26,9 26

DASZKI CPGS 15,3 72

DASZKI CPGM 17,8 66

DASZKI CPGMD 28,3 40

DASZKI CPGSD 24,4 48

DASZKI CJM 14,3 78

DASZKI CJD 18,7 60

DASZKI CPB 9,5 60

DASZKI CPBM 9,5 60

DASZKI CSDM 24,9 24

DASZKI CPDDM 26,9 26

DASZKI CRDM 15,5 78

DASZKI CRSM 11,9 96

DASZKI CRMM 5,95 198

DASZKI CR 17,7 54

FASÁDNÉ TVÁRNICE TOM

TOM TOM20 18 60

TOM TOM10 12 120

TOM TOMN20 19 60

TOM TOMN10 10 120

TOM TOMU20 9 120

FÁSADNY OBKLAD PIANO

OBKLAD PP 12,8 90

SVAHOVÉ TVÁRNICE RIO

RIO RIO10 16,3 80

RIO RIO20 30,3 40

Systém Kód Váha  (kg) Množstvo na palete Systém Kód Váha  (kg) Množstvo na palete
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I. POJMY POUŽITÉ VO VŠEOBECNÝCH PODMIENKACH PREDAJA MAJÚ NIŽŠIE UVEDENÝ VÝZNAM:

 1. VPP – všeobecné podmienky predaja výrobcu.

 2. Cenník – aktuálny štandardný cenník výrobkov vypracovaný výrobcom.

 3. Výrobky – výrobky vyrábané výrobcom a obchodné výrobky.

4.
490711307, tel. č./fax: 18 332 53 90, adresa elektronickej pošty: joniec@joniec.pl, adresa webovej stránky: http://www.joniec.pl

5. Predávajúci – výrobca alebo každý iný subjekt, ktorý predáva výrobky.

6. Kupujúci – fyzická osoba, právnická osoba, organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorá podáva objednávku alebo kupuje výrobky predávajúceho.

7. Strany – výrobca, predávajúci a kupujúci.

8. Spotrebiteľ – podľa čl. 22 1 zákona uvedeného v bode 9 – Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, realizujúcou s predávajúcim právny úkon, ktorý nesúvisí priamo 
s hospodárskou alebo profesijnou činnosťou vykonávanou kupujúcim.

9. Občiansky zákonník – zákon z 23. apríla 1964, Občiansky zákonník (Dz.U. [Zbierka zákonov] z roku 2014 pol. 121 konsolidované znenie v znení neskorších 
predpisov).

10. Spotrebiteľské právne predpisy – zákon uvedený vyššie v bode 9, zákon z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa, právne predpisy vydané na základe Smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES .

11. Občiansky súdny poriadok – zákon zo 17. novembra 1964, Občiansky súdny poriadok (Dz.U. z roku 2014, pol. 101 konsolidované znenie v znení neskorších 
predpisov).

II. VŠEOBECNÉ ZÁSADY UZATVÁRANIA A REALIZÁCIE KÚPNO-PREDAJNÝCH ZMLÚV, REALIZÁCIE OBJEDNÁVOK A ZÁKLADNÉ ZÁSADY ZODPOVEDNOSTI 

STRÁN

VPP tvoria všeobecné zmluvné podmienky na základe čl. 384 Občianskeho zákonníka, sú neoddeliteľnou súčasťou zmlúv uzatváraných predávajúcim a sú pre strany 
záväzné, ak sa tieto nerozhodnú inak.

V zmluvách za účasti spotrebiteľov sa uplatňujú ustanovenia VPP a ustanovenia spotrebiteľských právnych predpisov, pričom ak sú v kogentných ustanoveniach 
spotrebiteľských právnych predpisov uvedené výhodnejšie riešenia pre spotrebiteľa – uplatňujú sa tieto predpisy.

1. VPP sa zverejňujú ich umiestnením na webovej stránky a v kancelárii Predávajúceho.

2. K uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza podaním písomnej a elektronickej objednávky kupujúcim a prijatím a potvrdením objednávky predávajúcim.

3. Zmeny zmlúv zavádzané stranami v súvislosti s realizáciou zmluvy musia byť vyhotovené v písomnej forme, inak sú neplatné.

4. Cena výrobkov sa stanovuje na základe cenníka predávajúceho z dňa predaja. Predávajúci si vyhradzuje právo na poskytnutie zliav, rabatov a organizovanie 
propagačných akcií podľa vlastného uváženia.

5. Cena výrobkov zohľadňuje ich nakládku vysokozdvižným vozíkom predávajúceho na dopravné prostriedky prispôsobené na nakládku a prevoz výrobkov.

6. Doklad o predaji (faktúra alebo účet) bude vystavený predávajúcim kupujúcemu s určením termínu a spôsobu úhrady pohľadávky za výrobky. Za deň zaplatenia 

strany považujú dátum pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet alebo ich úhrady v pokladnici predávajúceho.

7. V prípade omeškania s platbou predávajúcemu prislúcha právo účtovať úroky v zákonom stanovenej výške.

8. Po uplynutí lehoty splatnosti predávajúci má právo pozastaviť vydávanie výrobkov kupujúcemu podľa kúpno-predajnej zmluvy a všetky neuskutočnené 

platby v prospech predávajúceho sú okamžite splatné. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné škody, aké môžu vzniknúť na majetku kupujúceho, 
jeho obchodných partnerov alebo tretích osôb v prípade pozastavenia vydávania výrobkov, realizácie ďalších dodávok, vyhlásenia splatnosti pohľadávok alebo 
uplatnenia iných práv predávajúcim na základe VPP.

9. Vlastnícke právo k výrobku prechádza na kupujúceho v okamihu zaplatenia celkovej ceny. Ak kupujúci nezaplatí cenu v stanovenej lehote predávajúcemu 
prislúcha právo požadovať od kupujúceho, aby vrátil výrobok, za ktorý nebola zaplatená úplná cena. Predávajúci môže tiež požadovať odškodné, ak výrobky boli 
namontované, opotrebované alebo poškodené.

10. Predávajúci môže pozastaviť plnenie, ak sa po uzavretí kúpno-predajnej zmluvy dozvedel o 
domnienku, že tento nezaplatí za dodané výrobky alebo úhrada bude realizovaná s omeškaním. Predávajúci môže tiež požadovať zaplatenie zálohy za objednané 
výrobky alebo odstúpiť od zmluvy či odmietnuť uzatvorenie zmluvy, ak kupujúci nesplnil záväzky vyplývajúce z predchádzajúcich zmlúv, najmä ak:

    a) kupujúci predtým nedodržal lehoty splatnosti,

    b) existujú predpoklady na podanie predávajúcim návrhu proti kupujúcemu na začatie konania o zaplatenie alebo predávajúci začal proti kupujúcemu konanie 
o zaplatenie na súde v súvislosti s nesplnením zmluvných povinností kupujúceho voči predávajúcemu,

    c) kupujúci podal na všeobecnom súde návrh na vyhlásenie konkurzu alebo prebieha voči nemu reštrukturalizačné konanie,

    d) bol vyhlásený konkurz na majetok kupujúceho.

11. Pri prevzatí výrobkov kupujúci overuje množstvo a kvalitu dodaných výrobkov, kupujúci je povinný okamžite nahlásiť všetky viditeľné nedostatky alebo chyby 
výrobkov a ich obalov, inak stráca nárok na plnenie zo záruky, o ktorom hovorí kapitola III.

12. V prípade, že predávajúci dodáva výrobky na miesto určené kupujúcim a miesto vydania výrobkov je iné než sídlo predávajúceho, je kupujúci povinný kvalitatívne 
a kvantitatívne prevziať výrobky po ukončenej preprave a prípadnej vykládke uskutočnenej predávajúcim.

13. Kupujúci, ktorý preberá výrobky vlastným dopravným prostriedkom alebo prostredníctvom externého dopravcu, kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a preberá 
výrobky vlastným dopravným prostriedkom alebo prostredníctvom externého dopravcu, ktorého voľbu predávajúci nemohol ovplyvniť, zodpovedá za náhodné 
poškodenie alebo stratu výrobku od okamihu vydania vecí kupujúcemu, ktorý realizuje dopravu vo vlastnej réžii, alebo dopravcovi. Kupujúci zodpovedá v takom 
prípade okrem iného za náležité zabezpečenie nákladu pomocou aretačných prvkov a Za prípadné straty vzniknuté 

v dôsledku nesprávnej prepravy, vykládky a skladovania predávajúci nezodpovedá.

14. Kupujúci, ktorý nepreberá výrobky osobne vlastným dopravným prostriedkom, ale urobí tak prostredníctvom dopravcu, ktorého sám vybral, je povinný odovzdať 

predávajúcemu pred prevzatím podpísané splnomocnenie na prevzatie s uvedením týchto údajov: meno a priezvisko vodiča, sériu a číslo občianskeho preukazu, 

evidenčné číslo vozidla, číslo a dátum objednávky. Vodič musí byť upozornený na povinnosť preukázať sa dokladom totožnosti na požiadanie predávajúceho, 
prípadne tiež predložiť splnomocnenie.

    Splnomocnenie musí byť podpísané kupujúcim alebo osobou oprávnenou zastupovať kupujúceho. Predávajúci má právo odmietnuť vydanie výrobkov osobe, 
ktorá nemá požadované splnomocnenie, čo ho zbavuje akejkoľvek zodpovednosti za škody, ktoré z tohto dôvodu utrpel kupujúci alebo tretie osoby.

15. V prípade, že výrobca alebo predávajúci preberie na seba povinnosť dodať výrobky na miesto určené kupujúcim, kupujúci je povinný zabezpečiť, aby sa na ním 
určenom mieste nachádzala osoba splnomocnená na prevzatie výrobkov a v prípade, že takáto osoba nebude, výrobca alebo predávajúci je oprávnený vydať 

výrobky osobe, ktorá sa zaviaže ich prijať v mene kupujúceho na jeho náklady a riziko. Riziko súvisiace s vydaním výrobkov v takom prípade zaťažuje kupujúceho.

16. Vo chvíli prevzatia výrobkov kupujúcim prechádza na kupujúceho celé riziko a nebezpečenstvo náhodnej straty alebo poškodenia výrobkov. Predávajúci nenesie 
zodpovednosť za nesprávne skladovanie výrobkov.

17. Objednaný a dodaný výrobok bez vád nepodlieha vráteniu.

18. V prípade predaja za účasti spotrebiteľa, pričom predaj sa realizoval mimo kancelárie podniku predávajúceho alebo v rámci diaľkového predaja, má kupujúci 
právo odstúpiť od zmluvy bez uvádzania dôvodu svojho rozhodnutia v lehote 14 dní odo dňa vydania výrobku a v prípade, že sa zmluva týka poskytnutia 
služby – v lehote 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Ak sa predmet zmluvy vydáva zvlášť, dávkami alebo po častiach môže spotrebiteľ uplatniť prislúchajúce 
mu právo odo dňa dodania poslednej dávky výrobku. Pre zachovanie horeuvedenej lehoty stačí odoslať vyhlásenie o odstúpenie pred jej uplynutím. K vráteniu 
tovaru dochádza okamžite na náklady predávajúceho. Pohľadávka za výrobok zaplatená spotrebiteľom bude vrátená v lehote 14 dní od doručenia informácie 

o odstúpení. Náklady na vrátenie tovaru, o ktorom sa hovorí vyššie, zodpovedajú hodnote obvyklého spôsobu dodania daného výrobku.

19. V prípade predaja za účasti spotrebiteľa uskutočneného mimo kancelárie podniku predávajúceho alebo v rámci diaľkového predaja stráca kupujúci právo na 
odstúpenie od zmluvy, ak predávajúci v celom rozsahu poskytol svoju službu za výrazného súhlasu spotrebiteľa, ktorému bolo oznámené pred začatím plnenia, 
že po jeho splnení stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

20. Strany týmto vylučujú zodpovednosť za vady podľa čl. 556 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka.

    Toto sa nevzťahuje na predaj realizovaný za účasti spotrebiteľa.

    V prípade uzavretia zmluvy s Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, ak je výrobok v rozpore so zmluvou alebo chybný, najmä ak:

    a) výrobok sa nevyznačuje vlastnosťami, ktoré by mal mať výrobok tohto druhu vzhľadom na cieľ uvedený v zmluve alebo vyplývajúci z okolností alebo určenia,

    b) výrobok sa nevyznačuje vlastnosťami, o existencií ktorých predávajúci ubezpečil kupujúceho (napr. predložením vzorky alebo vzoru),

    c) nie je vhodný na účel, o ktorom kupujúci informoval predávajúceho pri uzatváraní zmluvy, za podmienky, že predávajúci nevzniesol námietky ohľadom 

takého určenia,

    d) bol kupujúcemu vydaný v neúplnom stave.

    Kupujúci môže urobiť vyhlásenie o znížení ceny alebo o odstúpení od zmluvy, ibaže chyba nie je podstatná alebo predávajúci bezodkladne a bez príliš veľkého 
nepohodlia pre kupujúceho vymení chybný výrobok za výrobok bez chýb alebo chybu odstráni, pokiaľ nebol tento výrobok už predtým vymenený alebo 
opravovaný predávajúcim alebo predávajúci nesplnil povinnosť výmeny výrobku za bezchybný alebo odstránenia chyby.

    Kupujúci môže takisto namiesto navrhovaného predávajúcim odstránenia chyby žiadať výmenu výrobku za bezchybný alebo namiesto výmeny výrobku žiadať 

odstránenie chyby, ibaže opravenie výrobku tak, aby bol v súlade so zmluvou spôsobom vybraným kupujúcim, je nemožné alebo by si vyžadovalo vynaloženie 

príliš vysokých nákladov v porovnaní so spôsobom navrhovaným predávajúcim. Predávajúci zodpovedá za rozpor výrobku so zmluvou uzavretou za účasti 

spotrebiteľa alebo za chyby výrobku, ak rozpor so zmluvou alebo chyba boli zistené pred uplynutím 2 rokov od vydania výrobku kupujúcemu, pričom kupujúci 
môže prihlásiť nárok na odstránenie chyby alebo výmenu výrobku za bezchybný, alebo urobiť vyhlásenie o odstúpení od zmluvy najneskôr do uplynutia 1 roku 
odo dňa zistenia chyby. Termín 1 roku nemôže vypršať pred uplynutím 2 rokov odo dňa vydania výrobku.

    Pre dodržanie termínu stačí podať oznámenie v akejkoľvek forme pred jeho uplynutím. Ak predávajúci neodpovie v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia, 

považuje sa to za uznanie žiadosti. Odo dňa výmeny výrobku plynie nový termín. Uplynutie termínu nevylučuje realizáciu nárokov, ak predávajúci o chybe vedel, 
ale ju neoznámil kupujúcemu alebo chybu podvodne zamlčal. Nároky z titulu zodpovednosti za chyby sa môžu uplatňovať po uplynutí horeuvedenej lehoty, ak 
pred jej uplynutím kupujúci oznámil predávajúcemu výskyt chyby.

    Na zodpovednosť za chyby výrobku sa uplatňujú príslušné ustanovenia kapitoly III. bod 11 a 16.

21. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, získa pred uzatvorením zmluvy nevyhnutné informácie súvisiace s výrobkom týkajúce sa faktických a právnych pomerov, 
oznámia sa mu podmienky realizácie zmluvy, celkové náklady na objednávku, podmienky správnej a spoľahlivej prevádzky výrobku, bude poučený o prislúchajúcich 
mu právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spotrebiteľských predpisov.

22. Zmluva uzavretá kupujúcim znamená súčasne súhlas so Všeobecnými podmienkami predaja. Všetky informácie o výrobkoch a o podmienkach predaja sú 
dostupné u predávajúceho a na webovej stránke výrobcu. V prípade pochybností sa spotrebiteľ môže obrátiť na výrobcu o vysvetlenie ustanovení VPP a právnych 
aj faktických následkov plnenia zmluvných podmienok, Výrobca je povinný ich poskytnúť bez omeškania.

Všeobecné obchodné podmienky
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III.    ZÁRUKA A REKLAMÁCIE ZO ZÁRUKY

1. Záručná doba na výrobky predávajúceho je 5 rokov od dátumu ich zakúpenia kupujúcim. Po uplynutí tohto obdobia záruka vyprší.

2. Kupujúci získava oprávnenia zo záruky za podmienky úplného zaplatenia za výrobky v stanovenej lehote pri dodržaní ustanovení kapitoly II. bod 11.

3. Kupujúci podáva písomnú reklamáciu na mieste kúpy v lehote do 7 dní od dátumu zistenia chyby. Reklamácia sa podáva elektronicky na adresu 
reklamacje@joniec.pl alebo poštou s poznámkou REKLAMÁCIA na adresu výrobcu, zasiela sa záručný list a reklamačný protokol spolu s príslušnými prílohami.
Reklamačný protokol možno stiahnuť zo stránky www.joniec.pl

4.    Reklamácie sa môžu podávať:

    a) v prípade reklamácií ohľadom množstva, pričom chyba vznikla nesprávnou nakládkou výrobcu – najneskôr v deň nasledujúci po vykládke výrobku.

    b) v prípade reklamácií kvality vyplývajúcich zo škôd vzniknutých počas prepravy – najneskôr v deň vykládky výrobku.

5. Tovar treba overiť za prítomnosti kuriéra alebo dodávateľa. V om ich doloženia.

6.    Pri vyhradení ustanovení ods. 3 tejto kapitoly v prípade zistenia chýb alebo nedostatkov pri vykládke, kupujúci to musí poznamenať na prepravnom liste, musí 
uviesť druh a počet chýb alebo chýbajúcich výrobkov, ich prvkov alebo úbytkov v kúpenom výrobku v porovnaní s obsahom objednávky (konštatácia, že výrobok 
chýba alebo je poškodený). Poznámka na prepravnom liste musí byť potvrdená vodičom, ktorý realizoval dodávku.

7.    V prípade, že kupujúci prijal tovar bez overenia jeho stavu a množstva za prítomnosti dopravcu alebo nenahlásil dopravcovi námietky s uvedením druhu 
nedostatku alebo poškodenia – domnieva sa, že obdržal tovar v stave opísanom na výdajke.

8.    Podmienkou riešenia reklamácie je predloženie kupujúcim:

    a) písomnej reklamácie podanej elektronickou poštou alebo on-line formulára na stránke www.joniec.pl,

    b) záručného listu výrobkov,

    c) 

    d) dokladu o kúpe výrobkov,

    e) etikiet alebo návodov priložených k výrobkom s uvedením dátumu výroby a balenia, dokladov o kúpe materiálov použitých na osadenie a montáž výrobkov 
výrobcu (vzťahuje sa na osadené výrobky).

9.    V priebehu 14 dní od dátumu doručenia reklamačného protokolu predávajúcemu sa začne reklamačný postup reklamovaných výrobkov. V prípade uznania 
reklamácie budú podmienky odstránenia chyby určené písomne za obojstrannou dohodou.

10. Ak predávajúci uzná reklamáciu, vykoná opravu výrobkov a pokiaľ to nie je možné – uskutoční výmenu výrobkov. V prípade výmeny prechádzajú vymenené 
výrobky do jeho vlastníctva. V prípade, že výmena alebo oprava výrobkov nie je možná alebo sa spája so značnými nákladmi a chyba výrobkov je zanedbateľná, 
môže predávajúci znížiť cenu chybných výrobkov – v takom prípade môže kupujúci žiadať vrátenie peňazí v sume predstavujúcej rozdiel medzi hodnotou 
výrobkov bez chýb a chybných výrobkov. 

11. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby a poškodenie výrobkov vzniknuté v dôsledku:

    a)    nesprávnej montáže alebo montáže kúpených výrobkov v rozpore so zásadami staviteľského umenia,

    b) nesprávneho navrhnutia oplotenia alebo montáže výrobkov v rozpore s návodom pripraveným výrobcom,

    c) použitia nevhodných materiálov a technológie montáže výrobkov,

    d) nedodržiavania návodu na výstavbu oplotenia vypracovaného výrobcom, pokynov predávajúceho týkajúcich sa spôsobu montáže, izolácie, impregnácie, 
ošetrovania a zabezpečovania výrobkov,

    e) aplikácia prostriedkov na odstraňovanie ľadu priamo na výrobok,

    f) použitia nevhodnej triedy expozície betónu použitého na montáž výrobkov;

     TRIEDOU EXPOZÍCIE BETÓNU strany rozumejú triedu betónu minimum XF1. Výber tried 
expozície závisí od podmienok na mieste použitia betónu.
alebo použitie ochranných prostriedkov, ako napr. použitie nehrdzavejúcej ocele alebo iného kovu odolného voči korózii a vykonanie ochranných vrstiev 
na betón alebo na armovanie. Betón môže byť predmetom viac ako jedného z opísaných opatrení. Vplyv životného prostredia, ktorým betón podlieha, 
môže byť rôznorodý, preto môže byť potrebné uvádzať kombináciu tried expozície. V súlade s poľskou normou PN-EN 206-1:2003 betón používaný na 
osadzovanie výrobkov spoločnosti JONIEC musí zodpovedať minimálne triede betónu XF1;

    g) prasknutia výrobkov v dôsledku použitia betónu s nevhodnou triedou expozície, o ktorej sa hovorí vyššie,

    h) nesprávnej prevádzky v rozpore s určením a charakteristikou kúpených výrobkov,

    i) nesprávneho skladovania alebo prepravy kúpených výrobkov,

    j) pôsobenia vyššej moci najmä živelných pohrôm a iných nepredvídaných náhodných udalostí,

    k) nesprávneho výberu výrobkov podľa druhu terénu a veľkosti zaťažení.

12. V prípade zistenia chýb na výrobkoch pred montážou kupujúci nesmie začínať montážne práce, ale musí túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu.
V prípade zistenia chýb výrobkov počas montáže je kupujúci povinný zdržať sa ich ďalšej montáže, zabezpečiť ich pred zničením a bezodkladne to oznámiť 
predávajúcemu.

13.    V prípade zistenia viditeľných chýb výrobkov po vykládke a po ich namontovaní kupujúcim predávajúci neznáša náklady súvisiace s demontážou a opätovnou 
montážou výrobkov.

14. Predávajúci je zbavený zodpovednosti za chyby výrobkov, ak kupujúci vedel o chybe vo chvíli ich kúpy alebo vydania.

15. Záruka sa nevzťahuje na výrobky predávané ako výrobky mimo triedy kvality.

16. Záruke nepodliehajú a nepovažujú sa za chyby nižšie uvedené prípady, ktoré sú prípustné na základe príslušných noriem, dokumentov i podkladov:

    a) rozmerové odchýlky a rozdiely vo vzhľade výrobkov,

    b) vápenné výkvety v podobe povlaku na povrchu výrobkov;

     POVLAK – vápenný výkvet na betóne je prirodzený a dočasný jav, po nejakom čase by mal zmiznúť. Veľmi veľký význam má spôsob montáže výrobkov.
Použitie betónu s príslušnou triedou expozície, betónu s príslušným zložením (vhodné materiály použité na jeho výrobu), ktorým sa budú zalievať výrobky, 
a ich zabezpečenie pred vlhkosťou (vodorovná izolácia, zabezpečenie prístreškov, impregnácia) má vplyv na obmedzenie možností výskytu výkvetov, ktoré 
nie sú základom pre reklamáciu.

    c) prirodzené zmeny vo vyfarbení výrobkov vplyvom ich používania;

      Neznačné farebné rozdiely spôsobené podmienkami zretia výrobkov, rôznorodosťou zložiek, t. j. cementu, kameniva a ich odtieňov, meniacim sa 
ukazovateľom voda-cement nie sú základom pre reklamáciu;

    d) prípadné povrchové mikropraskliny vznikajúce v dôsledku zmršťovania súvisiaceho so zretím výrobkov,

    e) straty vzniknuté v dôsledku montáže nevyzretých výrobkov,

    f) odchýlky v štruktúre a farebné rozdiely podmienené výrobným procesom výrobkov a prirodzenými zmenami zrnitosti a odtieňa kameniva a iných surovín 
používaných na výrobu výrobkov v rôznom čase;

      Štiepané prvky vznikajú v procese štiepenia betónu. Každý prvok je neopakovateľný, jeho rôznorodý povrch je prirodzeným prvkom tohto procesu a nie je 
základom pre reklamáciu;

    g) farebné rozdiely v jednotlivých prvkoch „MULTI-KOLOR”® vyplývajú z plánovaného cieľa počas výroby a nie sú základom pre reklamáciu (odporúča montáž 
v súlade s návodom),

    h) rozdiely vo vyfarbení a v povrchovej štruktúre vyplývajú z použitia rôznych technológií výroby jednotlivých skupín výrobkov.

17. V prípade uznania reklamácie predávajúcim strany znášajú v rovných častiach náklady na vrátenie výrobku do sídla výrobcu alebo na iné miesto kúpy, ako aj 
náklady na výmenu výrobku za bezchybný.

18. Ustanovenia týkajúce sa záruky neporušujú oprávnenia kupujúceho – spotrebiteľa, ktoré preňho vyplývajú zo zodpovednosti výrobcu za vady na základe čl. 556
občianskeho zákonníka a iných súvisiacich právnych úprav, vrátane spotrebiteľských predpisov.

IV. OBALY

1. Výrobky sú balené na prepravné palety, ktoré sa môžu používať viackrát alebo sú určené na jednorazové použitie.

2. Náklady na jednorazové palety sú započítané do ceny výrobku. Kupujúci ich nemôže odpredať predávajúcemu.

3. Náklady na palety, ktoré sa môžu použiť viackrát, sa pripočítavajú k pohľadávke vyplývajúcej z dokladu o predaji, ktorý bol vystavený kupujúcemu.

4. Predávajúci má právo odkúpiť od kupujúceho nepoškodené palety, o ktorých hovorí bod 3 v lehote do 150 dní od dátumu ich vydania. V takom prípade musia 
byť palety vrátené do skladu predávajúceho. V prípade prekročenia termínu vrátenia má predávajúci právo odmietnuť prijatie paliet.

V. ZRUŠENIE ZMLUVY

1. Pri zohľadnení prípadov uvedených v kap. II bod 18 a 20 týchto VPP ako aj vyplývajúcich z ustanovení Občianskeho zákonníka a iných súvisiacich právnych úprav, 
spotrebiteľských predpisov môže kupujúci odstúpiť od zmluvy v prípade omeškania s realizáciou objednávky prekračujúceho 30 dní, vyplývajúceho z príčin na 
strane predávajúceho, ak kupujúci minimálne raz písomne vyzval predávajúceho na realizáciu objednávky v dodatočne stanovenej lehote nie kratšej ako 14 dní.

2. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade omeškania kupujúceho s úhradou alebo omeškania s prevzatím výrobkov dlhším ako 14 dní.

3. Strany môžu odstúpiť od zmluvy bez určenia dodatočného termínu realizácie plnenia, ak jedna z nich vyhlási, že svoje plnenie nezrealizuje.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. V sporných záležitostiach je príslušným právom poľské právo.

2. Vo veciach neupravených v ustanoveniach VPP platia predpisy Občianskeho zákonníka a iných súvisiacich právnych predpisov a v prípade zmlúv uzatváraných za 
účasti spotrebiteľov sa uplatňujú ustanovenia spotrebiteľských predpisov.

3. Všetky zmeny VPP si vyžadujú písomnú formu, inak sú neplatné.

4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za následky vyplývajúce z uvedenia nesprávnych údajov kupujúcim v objednávke, údajov, ktoré znemožňujú alebo sťažujú 
správnu realizáciu objednávky.

5. Prípadné spory vzniknuté v súvislosti s realizáciou ustanovení zmluvy sa strany budú snažiť riešiť zmierom. V prípade nemožnosti riešiť spory horeuvedeným 
spôsobom budú strany riešiť spor pred všeobecným súdom miestne príslušným pre sídlo výrobcu alebo predávajúceho. Netýka sa to sporov vzniknutých 
v prípade realizácie zmluvy uzatváranej za účasti spotrebiteľa. V takom prípade, ak spor nebude riešený zmierom, je spotrebiteľ oprávnený postúpiť spor 
na riešenie súdom príslušným podľa svojho uváženia na zásadách určených v predpisoch Občianskeho súdneho poriadku, spotrebiteľských predpisov alebo 
postúpiť vec na riešenie mediačnými orgánmi príslušnými na základe všeobecných právnych predpisov.


