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POMÔŽEME VÁM S VÝBEROM FASÁDY Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

info  →  Chcete nás navštíviť?

Pokiaľ sa rozhodnete využiť služby nášho poradenského centra, dohodnite si, prosím, vopred termín vašej návštevy. Naši vyškolení spolupracovníci vám radi venujú dostatok času. 
V prípade návštevy bez predchádzajúceho ohlásenia vám, žiaľ, nemôžeme garantovať kvalitný servis podľa vašich predstáv.
Kontakt:  • Bratislava: tel. 02/593 033 66, 02/593 033 33
 • Lietavská Lúčka: tel. 041/507 66 51
 • e-mail: fasadnestudio@baumit.sk

Poradenské centrá

Navštívte naše poradenské centrá v Bratislave a Lietavskej Lúčke.

 Štruktúrované vzorky všetkých farebných odtieňov Baumit Life. 
 Porovnávacia stena a špeciálne osvetlenie, imitujúce farebné spektrum denného svetla 

na pohodlné porovnávanie a prirovnávanie jednotlivých farebných vzoriek.
 Dostatok priestoru a príjemné prostredie na odborné konzultácie.
 Detský kútik.

Fasádne štúdio 130,00/návrh 156,00/návrh  

Farebný návrh fasády

Obľúbená služba určená najmä pre majiteľov rodinných domov, ktorí potrebujú  
poradiť pri výbere vhodného farebného odtieňa. Štandardne vyhotovujeme 
3 alternatívne riešenia.   

Pre viac informácií nás kontaktujte na tel. č. 02/ 593 033 66 alebo 041/507 66 51, 
príp. nám napíšte na fasadnestudio@baumit.sk.
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SERVIS A SLUŽBY

Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHPOMÔŽEME VÁM S VÝBEROM FASÁDY

info  →  Rozhodli ste sa využiť naše služby?

V prípade vášho záujmu o služby Baumit kontaktujte, prosím, našu Baumit Info–linku: 02/593 033 33, 02/593 033 66 alebo 041/507 66 51.

Vzorky fasádnych povrchových úprav

Rozhodnutie je niekedy naozaj ťažké. Pomôžeme vám vybrať ten správny materiál 
pre fasádu vášho domu.

Na výber máte tri varianty vzoriek:
 tenkovrstvová omietka – 2 kg vo vedierku
 fasádna farba – 0,5 l vo vedierku
 tenkovrstvová omietka natiahnutá na platni s rozmermi 33 × 50 cm

Vyberte si farebný odtieň zo vzorkovníka LIFE, požadovanú štruktúru a počet požadovaných 
vzoriek – Sada 1 až 3 uvedená nižšie.
Vzorky sú štandardne dodávané ako silikátová omietka alebo farba vo vedierku 
alebo ako silikátová omietka na platni.

Na požiadanie vám vzorky doručíme kuriérom na vami zvolenú adresu
(cena za doručenie je zahrnutá v cene vzorky)
– viac informácií Baumit Info-linka 02/593 033 33, 02/593 033 66 , 041/507 66 51 
alebo na www.baumit.sk!

Doplňujúce informácie k cene za vzorky systémov:
Cena za vzorky sa účtuje vždy v plnej výške, bez ohľadu na zľavy dohodnuté v rámcovej 
kúpnej zmluve uzavretej s našou spoločnosťou. Vzorky v rámci jednej sady je možné 
objednať aj v rôznych štruktúrach. V prípade objednávky jednej sady vzoriek však nie je 
možné objednať dve a viac vzoriek s rovnakým farebným odtieňom, pokiaľ bola v prípade 
týchto vzoriek zvolená rovnaká štruktúra.

Vzorky fasádnych povrchových úprav – Sada 1 13,00/sada 15,60/sada

1 × vzorka tenkovrstvovej omietky vo vedierku 2 kg alebo 
1 × vzorka fasádnej farby vo vedierku 0,5 l alebo 
1 × platňa s rozmermi 33 × 50 cm

Vzorky fasádnych povrchových úprav – Sada 2 17,00/sada 20,40/sada

2 × vzorka tenkovrstvovej omietky vo vedierkach à 2 kg alebo
2 × vzorka fasádnej farby vo vedierkach à 0,5 l alebo 
2 × platňa s rozmermi 33 × 50 cm

Vzorky fasádnych povrchových úprav – Sada 3 21,00/sada 25,20/sada

3 × vzorka tenkovrstvovej omietky vo vedierkach à 2 kg alebo 
3 × vzorka fasádnej farby vo vedierkach à 0,5 l alebo 
3 × platňa s rozmermi 33 × 50 cm

Vzorky povrchových úprav v stavebninách

Reálne vzorky povrchových úprav Baumit nájdete aj vo vybraných stavebninách, 
kde sme umiestnili praktické stojany Baumit Life Trolly so vzorkami najpoužívanejších 
farebných odtieňov. 
Kontaktné údaje týchto stavebnín nájdete na www.baumit.sk v časti Kontakt / Predajné 
miesta, pre rýchly prístup k týmto informáciám môžete použiť priložený QR-kód.
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VZORKOVNICE FARIEB Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Baumit Mosaik Life

Reálne vzorky produktu MosaikTop v praktickom a prehľadnom vyhotovení. 
Okrem toho obsahuje vzorky všetkých štruktúr povrchových úprav Baumit. 

Vhodne dopĺňa vzorkovnicu Baumit Life.

Mosaik Life 28,00/ks 33,60/ks

Baumit Life 2023

Kompletný systém farieb Baumit Life vrátane nových 180 trendových odtieňov 2023 
v praktickej vzorkovnici, v ľahkom plastovom obale.

Ideálne pre každodennú prácu v predajni či na stavbe. 

Life 2023 18,00/ks 21,60/ks

Baumit Shades of White

12 jedinečných odtieňov bielej v prehľadnom  a praktickom formáte.
Ideálny doplnok ku vzorkovnici Baumit Life pre architektov a dizajnérov, 
ale aj pre stavebniny a realizačné firmy.

Shades of White 10,00/ks 12,00/ks

Baumit IonitColor

66 odtieňov jedinečnej interiérovej farby Baumit IonitColor v prehľadnom a praktickom formáte.

Baumit IonitColor 10,00/ks 12,00/ks
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHVZORKOVNICE FARIEB

Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHĎALŠIE SLUŽBY A POMÔCKY

Baumit ColorStripes

852 farieb Baumit Life, každá na 13 samolepiacich pásikoch s popisom čísla odtieňa, 
zabalené v exkluzívnom boxe.
Špeciálne vytvorené pre prácu architektov či pracovníkov poradenských centier. 

Nalepte farebný pásik na výkres či vizualizáciu a jednoducho tak všetkým ukážte váš výber 
v reálnej farbe Baumit Life.

ColorStripes 48,00/ks 57,60/ks

Baumit DesignLife

Vzorkovnica farieb Baumit DesignLife pre dekoratívne produkty Baumit Lasur, Metallic 
a Glitter.

V kombinácii s kreatívnymi štruktúrami z omietky Baumit CreativTop, i s príkladmi použitia 
na konkrétnej fasáde.

DesignLife 48,00/ks 57,60/ks

info  →  Špecializované Baumit Poradenstvo architektom a projektantom

Pre odborné poradenstvo architektom a projektantom sú vám k dispozícii naši naslovovzatí  odborníci – objektoví manažéri. Radi vám  poradia s možnosťami architektonického stvárnenia fasády, 
ktoré poskytujú materiály Baumit, ale aj pri riešení špecifi ckých detailov, a to nielen na fasáde.
Kontakt:  • Bratislava: Michaela Martonová (novostavby), tel. 0908/833 287, e-mail: m.martonova@baumit.sk
   Ľudovit Petránsky (sanácie a rekonštrukcie), tel. 0915/722 662, e-mail: l.petransky@baumit.sk
 • západné Slovensko: Martin Petrek, tel. 0918/982 448, e-mail: m.petrek@baumit.sk
 • stredné Slovensko: Monika Štefancová, tel. 0918/956 651, e-mail: m.stefancova@baumit.sk
 • východné Slovensko: Jozef Vargovčík, tel. 0905/410 124, e-mail: j.vargovcik@baumit.sk

Sanačné analýzy

Laboratórna analýza vlhkosti a stanovenie obsahu solí v murive, návrh riešenia sanácie. 
Naši skúsení pracovníci zachytia skutočný stav objektu priamo na stavbe. Odoberú vzorky 
muriva, laboratórne overia vlhkosť a obsah solí v murive a určia najvhodnejší systém 
sanácie pomocou sanačných omietkových systémov Baumit Sanova.

Sanačné analýzy 75,00/návrh 90,00/návrh

Technické podklady

Všetky technické podklady Baumit sú k dispozícii v elektronickej forme na našej webovej 
stránke www.baumit.sk.

Na požiadanie vám radi poskytneme technické listy všetkých našich produktov, 
technologické predpisy i informačné prospekty o jednotlivých Baumit systémoch alebo 
využite pre rýchly prístup k týmto informáciám priložený QR-kód.
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BAUMIT NA INTERNETE Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

baumit.sk | Všetko o nás pod jednou strechou

Všetky technické informácie o produktoch Baumit, cenníky i dôležité kontakty 
nájdete na www.baumit.sk.

Pokiaľ si neviete rady, môžete priamo z internetovej stránky odoslať vašu otázku 
alebo nám doručiť vašu požiadavku na ktorúkoľvek z našich služieb.
www.baumit.sk

viva.baumit.com | Všetko o zdravom bývaní

Všetko, čo potrebujete vedieť, keď chcete bývať zdravo. 
Interaktívny prehľad výsledkov meraní z nášho Baumit Viva parku, spolu s ďalšími 
zaujímavými informáciami o tom, ako stavebné materiály ovplyvňujú kvalitu bývania.
Poraďte sa s nami, kým začnete plánovať svoj vysnívaný zdravý domov!
www.viva.baumit.com

baumit.sk/farby | Všetko o farbách

Všetky informácie o novom systéme farieb Baumit Life nájdete aj v špecializovanej 
časti nášho webu, venovanej výhradne farbám, prístupnej aj z našej stránky 
www.baumit.sk.

V každom prípade vyskúšajte – magický virtuálny svet Baumit Life je tu predovšetkým 
pre vás. Navštívte našu internetovú stránku!
www.baumit.sk/farby

kalkulator.baumit.sk | Spočíta náklady na stavbu v 4 krokoch

Baumit Kalkulátor vám uľahčí výber materiálov pre vašu stavbu. Pomocou 4 základných 
krokov si vyberte to najlepšie riešenie pre vás. Prípadne si vytvorte viac alternatív 
a porovnávajte. Ak pošlete prostredníctvom Kalkulátora vašu kalkuláciu našim 
regionálnym zástupcom, odporučia vám, v ktorých stavebninách výhodne nakúpiť. 
www.kalkulator.baumit.sk

hrubkazateplenia.sk | Navrhne hrúbku izolantu pre váš dom

Rýchly, interaktívny návrh hrúbky tepelnoizolačného systému nájdete 
na www.hrubkazateplenia.sk.
Zvoľte murivo, ktoré chcete zatepliť a vyberte si tepelnoizolačný systém podľa vašich 
predstáv, ostatné urobí náš systém za vás, vyskúšajte!
www.hrubkazateplenia.sk

Baumit na youtube.com | Videá a návody na spracovanie

Inštruktážne filmy pre spracovanie omietky CreativTop najrôznejšími kreatívnymi 
technikami, aplikácia zateplenia s lepiacou kotvou Baumit StarTrack, spracovanie 
Baumit FixBetonu, reklamné videá Baumit Life a mnoho ďalších nájdete teraz na kanáli 
Baumit Slovensko na stránke youtube.com.
www.youtube.com/BaumitSK
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Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPHPRE VÁS A VAŠU FASÁDU

info  →  Rozhodli ste sa využiť naše služby?

V prípade vášho záujmu o služby Baumit kontaktujte, prosím, našu Baumit Info–linku: 02/593 033 33, 02/593 033 66, 041/507 66 51.

Baumit Pracovné oblečenie

Súprava pozostáva z:   
 pracovnej blúzy Baumit, 
 pracovných nohavíc Baumit.
    
K dispozícii v bielej farbe s farebným logom Baumit. 
Veľkosť 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.

Pracovné oblečenie 48,00/súprava 57,60/súprava

Pracovné oblečenie 27,00/ks  32,40/ks

Rozbaľovanie paliet

Takto označené výrobky je možné objednať i v množstve menšom ako 1 paleta, 
t. j. i jednotlivo po vreckách.

Pokiaľ nie je pri výrobku uvedené inak, za rozbalenie palety účtujeme nasledovný 
manipulačný príplatok:

Baumit Montérkové nohavice

Pracovné nohavice v bielej farbe s farebným logom Baumit.

Veľkosť: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.

Baumit Ochranná sieť na lešenie | GerüstSchutzNetz 

Ochranná sieť na lešenie bezpečne ochráni vašu fasádu počas realizácie.

Ochranná sieť na lešenie 3,00/m2 3,60/m2

Rozmery:  2,5 × 40 m (s potlačou);  2,5 × 80 m (bez potlače); 2,5 × 100 m (bez potlače)  

Balenie:  100 m2 (s potlačou); 200 m2 (bez potlače); 250 m2 (bez potlače)
  Dodávaná zvyčajne v kombinácii 2 dizajnov:
 fasádna sieť s potlačou logom Baumit – balenie 100 m2 300,00/bal. 360,00/bal.

 fasádna sieť biela bez potlače – balenie 200 m2 600,00/bal. 720,00/bal. 

 fasádna sieť biela bez potlače – balenie 250 m2 750,00/bal. 900,00/bal.

Manipulačný príplatok 

Výrobky deklarované v tonách:  50,00/t  60,00/t

Výrobky deklarované v m3:   40,00/m3 48,00/m3 

rozbaľovanie paliet  →  

Na manipulačný príplatok sa nevzťahujú zľavy dohodnuté v rámcovej kúpnej zmluve 
uzavretej s našou spoločnosťou. Dodávka takto objednaných výrobkov je vždy súčasťou 
dodávky uceleného množstva SMZ (t. j. 1 kamión) do skladu zmluvného predajcu.

Kompletný prehľad výrobkov, ktoré môžete objednávať aj v množstve menšom ako 1 paleta 
a ďalšie dôležité informácie nájdete na www.baumit.sk v časti Servis a dokumenty / 
Objednávky a logistika. Pre rýchly prístup k týmto informáciám môžete využiť priložený 
QR-kód.
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DODACIE PODMIENKY PRE SILÁ A STROJE

PORADENSKÉ A SERVISNÉ SLUŽBY

Všeobecné K dispozícii sú prepravné tlakové a beztlakové silá, typ sila závisí od typu nadväzujúceho technického zariadenia, ktoré zákazník použije. 
Pre pristavenie sila je potrebné uzavrieť kúpnu zmluvu na odber tovaru.

Objednávka Manipuláciu so silami a ich dopĺňanie realizujeme na základe písomných objednávok. Písomná objednávka musí obsahovať 
nasledujúce údaje: objednávateľa, stavbu (presnú adresu a súradnice GPS), kontaktnú osobu zodpovednú za pristavenie sila 
a prevzatie tovaru, tel. číslo na kontaktnú osobu, objednávaný materiál, jeho množstvo, číslo sila na doplnenie a požadovaný termín 
pristavenia alebo doplnenia sila.

Pripravenosť stavby

Prevzatie 

Transportné silo a nadväzujúce technické zariadenie musí byť umiestnené na stavbe v zmysle požiadaviek platných právnych a bez-
pečnostných predpisov. Za určenie miesta pre postavenie sila vždy zodpovedá stavebník spolu s koordinátorom bezpečnosti 

na stavenisku (§3 ods. 5, §7  Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z., ďalej len „Nariadenie“). Základné požiadavky pre umiestne-

nie sila na stavbe sú špecifi kované na str. 146. 
Pri každom pristavení, resp. doplnení obsahu sila musí byť prítomný oprávnený zástupca nájomcu, podnájomcu, resp. vypožičiavate-
ľa, ktorý potvrdí svojím podpisom prevzatie voľne loženého materiálu, resp. prevzatie transportného sila a nadväzujúceho technické-
ho zariadenia.
V prípade nepripravenosti stavby pre postavenie sila, resp. prekážok pre postavenie, neprítomnosti oprávnenej osoby, resp. prekážok 
pre postavenie, presun, odvoz či doplnenie sila, účtujeme kupujúcemu stojné špecifi kované na str. 147. Pokiaľ bude potrebné 
presmerovať vozidlo späť do výrobného závodu alebo na inú stavbu, účtujeme priame prepravné náklady s tým spojené.

Ručenie Transportné silá a nadväzujúce technické zariadenie vo vlastníctve spoločnosti Baumit sú overené podľa platných predpisov. 
Môžu byť uvedené do prevádzky iba pri dodržaní technických noriem a predpisov týkajúcich sa prevádzky. Ručenie zo strany Baumit 
sa vzťahuje na pristavenie a odvoz sila, t. j. na dobu, pokiaľ je silo spojené so zdvíhacím zariadením nákladného vozidla. V dobe medzi 
pristavením a odvozom zodpovedá kupujúci za stratu, poškodenie alebo zničenie transportného sila a nadväzujúceho technického 
zariadenia a ďalšieho odovzdaného príslušenstva podľa preberacieho protokolu. 
Za škodu spôsobenú na zariadeniach dodávaných spolu so silom (vibrátor, zásuvky, káble, násypky, atď.) ručí kupujúci v plnom 
rozsahu. Náklady za náhradné diely, ktoré budú vyvolané neodborným, svojvoľným zásahom alebo nedbanlivým zaobchádzaním 
so zariadením, budú fakturované kupujúcemu. Kupujúci je tiež počas celej doby prenájmu sila a stroja zodpovedný za ich čistenie. 
Pri vrátení znečisteného sila alebo stroja účtujeme príplatok špecifi kovaný na str. 147. 
Za škody, ktoré súvisia s prevádzkou sila na stavenisku, ručí od okamihu postavenia sila na stavbe až po jeho vrátenie kupujúci. 

Základné zásady 

pri práci s prenajatým 

zariadením 

Transportné silá a nadväzujúce technické zariadenia sú vyhradenými zariadeniami. Obsluhovať ich môžu výhradne odborne spôso-
bilé osoby podľa legislatívy platnej v čase nájmu/výpožičky, riadne zaškolené, pri dodržaní platných technických noriem a predpisov, 
predovšetkým predpisov o ochrane zdravia pri práci. 
Je zakázané neodborné zasahovanie do transportných síl a nadväzujúcich technických zariadení. Oprávnenie nakladať so silom, 
prevážať ho, stavať ho a inak s ním manipulovať má výlučne prepravca zabezpečený prenajímateľom/vypožičiavateľom. 
V prípade havárie, poruchy alebo pádu transportného sila je nutné bezodkladne kontaktovať Baumit:  západné a stredné Slovensko 
– 0905/ 551 129, východné Slovensko – 0905/ 699 509, prípadne celé Slovensko – 0917/ 572 260.

Dodacie lehoty Pristavenie sila 3 pracovné dni pri obdržaní písomnej objednávky do 12.00 hod.
Doplnenie obsahu sila 2 pracovné dni pri obdržaní písomnej objednávky do 12.00 hod.
Vrátenie sila 5 pracovných dní pri obdržaní písomnej objednávky do 12.00 hod.

Po vyprázdnení sila a ukončení prác je potrebné ihneď požiadať o jeho odvoz!

Práca technika 

(servis) 

20,00 EUR bez DPH /hodina

Prepravné 

(servisný výjazd)

0,50 EUR bez DPH /každý ubehnutý km z výrobného závodu na stavbu

Stojné, čakacia doba 

(servis/školenie)

20,00 EUR bez DPH /hodina
Prvá polhodina od príjazdu zdarma

info  →  Podmienky pre prenájom a výpožičku síl a strojov

Pre prenájom, resp. výpožičku transportných síl a nadväzujúcich technických zariadení platia Všeobecné obchodné podmienky pre nájom/výpožičku, ktoré nájdete 
na www.baumit.sk v časti Servis a dokumenty / Obchodné a dodacie podmienky alebo v zmluvných stavebninách spoločnosti Baumit.

Pre jednoduchý prístup k tomuto dokumentu môžete použiť priložený QR-kód.
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CENNÍK PRE SILÁ A STROJE Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Pristavenie a vrátenie sila

Do 90 km: paušálne 180,00 216,00

Nad 90 km: paušálne 360,00 432,00

Premiestnenie sila

Do 90 km: paušálne 180,00 216,00

Nad 90 km: paušálne 360,00 432,00

Výmena síl

Ak sú k dispozícii minimálne 2 odstavné plochy pre silá:  zdarma zdarma

Ak sú k dispozícii menej ako 2 odstavné plochy pre silá: paušálne 30,00 36,00

Preváženie sila

Jednorazové preváženie sila na stavbe (na vyžiadanie): paušálne 30,00 36,00

Príplatok za vzdialenosť pri dopĺňaní obsahu sila

Podľa vzdialenosti medzi cisternou a postaveným silom pri dopĺňaní.
V prípade niektorých materiálov sa tieto dĺžky môžu meniť – info odbyt.
25 – 35 m: paušálne 30,00 36,00

nad 35 m: paušálne 60,00 72,00

Príplatky za doručenie počas víkendu a sviatkov

Možné iba v mesiacoch september – jún.
V sobotu: paušálne 70,00 84,00

V nedeľu a v deň pracovného pokoja (po dohode s odbytom): paušálne 140,00 168,00

Rozfuk do dvoch síl

Doplnenie materiálu z jednej cisterny do dvoch síl: paušálne 30,00 36,00

Príplatok za čakanie auta na stavbe (stojné)

Čakanie pri stavaní sila (silostavač): za každú začatú polhodinu 20,00 24,00

Čakanie pri dopĺňaní obsahu sila (cisterna): za každú začatú polhodinu 20,00 24,00

Vrátenie znečisteného stroja

Znečistená suchá zóna: paušálne 75,00 90,00

Znečistená suchá aj mokrá zóna: paušálne 150,00 180,00

Poplatok za opotrebenie stroja

Stroj SMP pri spracovaní Alpha:  za každú spracovanú tonu   3,00    3,60

Nájomné Pri nedodržaní nižšie uvedenej optimálnej doby  pre spracovanie materiálov účtujeme nájomné pri výrobkoch Alpha 
vo výške 10,00 EUR bez DPH a pri ostatných výrobkoch vo výške 7,00 EUR bez DPH 
za kalendárny deň a silo. Nájomné sa vzťahuje iba na obdobie od 1. 4. do 30. 11.
Alpha – stavby s odberom: < 200 ton max. 3 pracovné dni bez doplnenia sila
Alpha – stavby s odberom:  > 200 ton  max. 30 pracovných dní bez doplnenia sila
Ostatné   max. 30 pracovných dní bez doplnenia sila

Minimálna dodávka Pristavenie sila:  1 plné silo s 15 tonami materiálu (podľa druhu materiálu a výrobného závodu)

Doplnenie sila:  Omietky, ETICS, Alpha 
 > 15 ton  bez príplatku
 5 – 15 ton  20,00 EUR bez DPH za každú neodobratú tonu do 15 ton
 < 5 ton nedodávame

 Potery, Betóny, Murovacie malty, Inžinierske stavby

 > 20 ton  bez príplatku
 10 – 20 ton  20,00 EUR bez DPH za každú neodobratú tonu do 20 ton
 < 10 ton  nedodávame

Maximálna dodávka RatioGlatt L  22 ton
Ostatné  27 ton

Prebytky materiálu Alpha 1 – 8 ton   dobropisujeme pôvodnú fakturovanú cenu v plnej výške
  > 8 ton  dobropisujeme pôvodnú fakturovanú cenu po odčítaní 
  25,00 EUR bez DPH za každú vrátenú tonu

Ostatné  1 – 3 tony dobropisujeme pôvodnú fakturovanú cenu v plnej výške
 >3 tony   dobropisujeme pôvodnú fakturovanú cenu po odčítaní 
  25,00 EUR bez DPH za každú vrátenú tonu

V prípade všetkých materiálov nedobropisujeme zostatky menšie ako 1 tona.
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ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY PRE UMIESTNENIE SILA NA STAVBE
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zaťaženie silom cca:
silo + stroj 3,0 t

náplň sila 40,0 t
spolu 43,0 t

Prístupová 

cesta, bezpečné 

umiestnenie 

sila

Prístupová cesta musí vyhovovať zaťaženiu špeciálnymi vozidlami pre transport síl (40 t) a miesto pre postavenie sila musí mať 
únosnosť 43 t. Pri pristavovaní sila, dopĺňaní jeho obsahu, presune a odvoze musí byť prístupová cesta voľná. Vjazdy, chodníky, 
poklopy a pod. musia byť v takom štádiu ukončenia, aby ich vozidlá nemohli poškodiť. Výška podjazdu musí byť minimálne 
4 metre, voľná výška pre postavenie sila je minimálne 8,5 metra podľa typu sila. Za vzniknuté škody súvisiace s nepripravenosťou 
v zmysle týchto požiadaviek predávajúci neručí. 

Umiestnenie 

síl na verejných 

priestranstvách

Povolenia, ktoré sú potrebné pre umiestnenie sila na verejných priestranstvách, cestách alebo chodníkoch, vyžadujúce si súhlas 
príslušných úradov, je povinný zabezpečiť kupujúci. Po zotmení musí byť silo osvetlené. Transportné silo a nadväzujúce technické 
zariadenie musí byť zabezpečené primeraným spôsobom voči prístupu neoprávnených osôb. Prípadné pokuty vyplývajúce z týchto 
skutočností znáša kupujúci.
V prípade, že je potrebné z dôvodu realizácie plnenia sila obmedziť cestnú premávku, je kupujúci povinný zabezpečiť riadenie 
premávky. O tejto potrebe je nevyhnutné informovať predávajúceho v objednávke, aby mohli byť poskytnuté pokyny vodičovi.

Prístupové vzdialenosti 

pri dopĺňaní 

transportného sila

Pri dopĺňaní obsahu transportného sila je potrebné v záujme zachovania kvality materiálu umožniť prístup vozidlu čo možno 
najbližšie k silu.

m
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OBCHODNÉ A DODACIE PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A DODACIE PODMIENKY

Všeobecne

1. Tieto všeobecné obchodné a dodacie podmienky tvoria neoddeliteľnú 
súčasť kúpnej zmluvy.

2. Pokiaľ nie je dohodnuté inak platia príslušné ustanovenia Obchodného 
zákonníka č. 513/1991 Zb.

3. Informácia o spracovaní osobných údajov je v plnom znení prístupná na 
www.baumit.sk.

Objednávanie

1.  Objednávky sa realizujú elektronickou poštou. Bez písomnej formy nebu-
de objednávka vybavená.

2.  Všetky objednávky sa považujú za záväzné, akonáhle sú doručené predá-
vajúcemu. Bezprostredne po obdržaní objednávky sú podnikané kroky 
k zabezpečeniu dodávky objednaného tovaru.

3. V prípade odstúpenia od objednávky sa postupuje podľa príslušných 
ustanovení Obchodného zákonníka.

Realizácia objednávok

1. Tovar je dodávaný z výrobných závodov Baumit v tuzemsku i v zahraničí.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo zabezpečiť dodávku z príslušného výrob-

ného závodu podľa svojho uváženia.
3. Dodacia lehota tovaru, ktorá začne plynúť nasledujúcim dňom po doru-

čení objednávky, je:
 – Vrecovaný tovar 5 pracovných dní
 – Voľne ložený tovar info  →  na str. 146
 – Vedrovaný tovar info  →  na str. 42
4. V prípade odberu vlastnou dopravou je kupujúci povinný vopred dohod-

núť termín odberu.
5. Dohodnuté dodacie lehoty platia s výnimkou nepredvídaných prekážok, 

ako je prerušenie dodávky elektrickej energie, porucha na výrobnom za-
riadení, dopravná kolízia, nepredvídaná zmena počasia a pod.

Miesto plnenia

1. Presné miesto plnenia prípadne aj GPS súradnice je povinný kupujúci 
uviesť v príslušnej objednávke.

2. V prípade dodávok zabezpečených prepravnými prostriedkami predáva-
júceho, kupujúci je v mieste dodania uvedenom v objednávke povinný za-
bezpečiť bezodkladné odobratie tovaru vrátane jeho vyloženia najneskôr 
do 1 hodiny od pristavenia auta na vykládku. V opačnom prípade mu bu-
de účtovaný príplatok za stojné vo výške 30 EUR bez DPH za každú začatú 
1/2 hodinu.

3. Miestom plnenia môže byť sklad kupujúceho len za podmienky, že objed-
návka je zložená z ucelených dodávok (kamión cca 23 ton) a ucelených 
balení  (palety, zväzky, krabice a pod.), ak nie je dohodnuté inak.

4. Pri dodávkach vrecovaného tovaru, ktoré zabezpečuje predávajúci pria-
mo na stavbu kupujúcemu bude účtovaný jednorázový poplatok 30 Eur 
bez DPH. Na stavenisku musí byť  zabezpečená prístupová komunikácia 
pre ťažké nákladné automobily a tiež neodkladné vyloženie tovaru kupu-
júcim. V opačnom prípade zodpovedá kupujúci za vzniknuté škody a hradí 
dodatočné náklady.

5. V prípade odberu tovaru vo výrobných závodoch vlastnou dopravou zaistí 
predávajúci bezplatné naloženie výrobkov na dopravný prostriedok kupu-
júceho.

Zľavy pri odbere vlastnou dopravou

1. Ak kupujúci prevezme tovar vo výrobnom závode, poskytne mu predáva-
júci zľavu vo výške 5 EUR bez DPH/t pri odbere min. 8 paliet. 

Fakturácia a platobné podmienky

1. Tovar dodávame výhradne zmluvným odberateľom. Faktúra za tovar sa 
vystaví v nasledujúci pracovný deň po prevzatí tovaru.

2. Tovar sa stáva majetkom kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.

Obaly

1. Tovar je podľa druhu balený v papierových vreciach, vedrách alebo voľne 
ložený, dopravovaný v transportných silách.

2. Palety EUR účtujeme spolu s tovarom v cene 20 EUR bez DPH/ks.
3. Kupujúci môže vrátiť palety v priebehu 90 kalendárnych dní od prevzatia 

tovaru s paletami.
4. Vrátenie paliet musí byť dokladované kópiou dodacieho listu, na základe 

ktorého bol tovar s predmetnými paletami doručený kupujúcemu, s po-
tvrdením vrátenia paliet od kupujúceho.

5. Vrátené palety budú kupujúcemu dobropisované v plnej výške. 
 Po vrátení paliet sa účtuje amortizačný poplatok vo výške 2 EUR /paletu 

bez DPH.

Podmienky pre prevzatie paliet EUR

Naspäť prijímame len nepoškodené palety EUR. Predávajúci neprijme späť 
na sklad palety, ktoré vykazujú jednu alebo viac uvedených závad:

1. Chýba alebo je prelomený niektorý z prírezov ložnej alebo opornej plochy.
2. Chýba alebo je prelomená niektorá z lát.
3. Niektorý z prírezov ložnej alebo opornej plochy je odštiepený v pozdĺžnej 

osi tak, že odhaľuje dva alebo viac klincov.
4. Minimálne jeden zo všetkých klátikov je narušený tak, že sú odhalené dva 

alebo viac klincov (jeden kliniec je možné tolerovať), klátik stratil súdrž-
nosť ako celok alebo ak chýba klátik úplne.

5.  Paleta je v stave, kedy viditeľne stratila požadovanú pevnosť a tuhosť.
6.  Pri manipulácii s paletou hrozia poranenia, toto sa týka vyčnievajúcich 

klincov, ktoré sa nedajú zatĺcť.

Skladovanie

1. Skladovanie je potrebné zabezpečiť podľa pokynov uvedených v technic-
kých listoch jednotlivých výrobkov, resp. na obale výrobkov.

2. V prípade suchých maltových zmesí je potrebné zabezpečiť, aby pri zme-
nách vonkajšej teploty neprišlo najmä v zimnom období k poškodeniu 
materiálu skondenzovanou vzdušnou vlhkosťou.

3. V prípade povrchových úprav a ostatných výrobkov vo vedrách (najmä fa-
sádnych omietok a farieb) je potrebné zabezpečiť, aby skladovacia teplo-
ta neklesla pod 5°C a nevystúpila nad +35°C.

Reklamácie

1. Zistené nedostatky súvisiace s dodávkou materiálu predávajúci uzná len 
v prípade, ak ich kupujúci uplatní do 5 pracovných dní po prevzatí tovaru, 
s doložením záznamu spísaného s prepravcom zásielky.

2.  Poškodenie časti zásielky neoprávňuje kupujúceho na vrátenie celej zá-
sielky.

3. Do vysporiadania reklamácie je kupujúci povinný reklamované výrobky 
zachovať.

Platnosť

Obchodné a dodacie podmienky uvedené v tomto cenníku sú platné od 1. 3. 
2023 do odvolania. K tomuto dátumu súčasne zaniká platnosť dodacích 
a platobných podmienok z cenníka 2022.
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