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Cegiełka

80 | 81

Mesa Verde Solar
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Podwójne T
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Mesa Verde Luna
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Starobruk Koło
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Bloczek drogowy
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Mesa Verde Lava
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Bruk Staromiejski
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Płyta ażurowa
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Mesa Verde Tigre
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Bruk Prosty I
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Charakteryzują je naturalne barwy, zróżnicowane faktury oraz bogactwo kształtów, a wszystko po to by zapewnić

Mosaic Light
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Bruk Prosty II
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nieograniczone możliwości w tworzeniu efektownych i interesujących aranżacji. Wiedząc, że prawdziwe piękno nie

Mosaic Dark
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Gazon Agaflor
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Mosaic Color
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Mosaic Gothic
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Malibu
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dumy oraz świadectwem wiarygodności i rzetelności. Dzięki wykwalifikowanej kadrze technicznej i innowacyjnej

Fantazja
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technologii doskonale udało nam się połączyć tradycję z nowoczesnością. Ciągły i dynamiczny rozwój firmy oraz

Starobruk
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Dekor Light
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Callisto
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Fantazja
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Fantazja
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zakresie pozwala uzyskać doskonałą harmonię spokoju i piękna. Wykonujemy projekty zawierające specyfikę ma-

Unique Stone
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teriałową i cenową zgodnie z najnowszymi trendami obowiązującymi przy aranżowaniu nawierzchni. Gwarantujemy

Starobruk
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Starobruk
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Nestor
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Mosaic Dark
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Fantazja
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Bruk Prosty I
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Bruk Prosty I
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Dekor Dark
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Larissa
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Fantazja

58 | 59

Unique Stone

60 | 61

Jesteśmy wiodącym producentem kostki brukowej, płyt tarasowych i galanterii betonowej. Wytrwale szukając
nowych rozwiązań staramy się nieustannie doskonalić i poszerzać horyzonty. Wychodząc naprzeciw Państwa
oczekiwaniom oddajemy do dyspozycji nowy katalog, w którym prezentujemy pełną ofertę naszych wyrobów.

przemija proponujemy Państwu wyroby solidne i trwałe o wysokiej jakości.
Wieloletnie doświadczenie jakie posiadamy w produkcji tych wyrobów jest dla nas prawdziwym powodem do

w pełni profesjonalny park maszynowy pozwala nam wdrażać nowe pomysły, które umożliwiają efektywną produkcję
i poszerzanie asortymentu.
Proponujemy Państwu także usługi w zakresie doradztwa i projektowania. Nasza wiedza i doświadczenie w tym

Państwu profesjonalną obsługę na każdym etapie współpracy.

Jesteśmy przekonani, że w tym katalogu znajdą Państwo wiele inspiracji i ciekawych rozwiązań, które pomogą
podjąć satysfakcjonujące decyzje.

SUKCES MOŻE BYĆ POJMOWANY NA WIELE SPOSOBÓW.

02 | 03

SPIS TREŚCI

DLA NAS WYZNACZNIKIEM SUKCESU JEST ZADOWOLENIE KLIENTA.

premium

premium

colormix

PŁYTY TARASOWE
mesa verde solar

Słoneczna plaża. Gorące promienie słońca miękko kładące się na piasku.
Upalny dzień spędzony z rodziną lub w gronie przyjaciół na plaży. Woda, piasek i letnie słońce. Po prostu wakacje.

08 | 09

MESA VERDE SOLAR

PŁYTY TARASOWE
mesa verde luna

Spokojna elegancja. Szaro - grafitowe bloki ciosanego kamienia.
Stonowana kolorystyka uwydatnia piękno surowego kamienia i służy odpoczynkowi. Wyciszenie i relaks.

10 | 11

MESA VERDE LUNA

PŁYTY TARASOWE
mesa verde lava

Gorący strumień lawy spływający po zboczach skalnych.
Potężna siła natury rozgrzewająca wszystko dokoła i porywająca swą potęgą. Ciepło bijące z każdego miejsca zastygającej lawy.

12 | 13

MESA VERDE LAVA

PŁYTY TARASOWE
mesa verde tigre

Drapieżność natury porywająca do działania i aktywnego spędzania czasu.
Zabawa z dziećmi czy grill ze znajomymi?
Dzikość tygrysa poskromiona ogrodową zielenią pobudza do aktywności i nie pozwala na znudzenie.

14 | 15

MESA VERDE TIGRE

KOSTKA
PŁYTY TARASOWE
BRUKOWA
mesamosaic
verde solar
light

Delikatna poświata poranka nieśmiało zaglądająca na taras.
Pierwsze promienie słońca odsłaniające nocne tajemnice.
Jasny i ciepły blask letniego poranka przy porannej kawie na przydomowym tarasie.

16 | 17

MOSAIC LIGHT

KOSTKA BRUKOWA
mosaic dark

Zasłużony odpoczynek po ciężkim dniu pracy.
Chwila wytchnienia w ogrodzie. Ciepłe barwy sprzyjają relaksowi. Niczym niezmącony spokój. Senne popołudnie.

18 | 19

MOSAIC DARK

KOSTKA BRUKOWA
mosaic color

Muzyka pełna uczuć. Kolejna lampka wina.
Ciepły wieczór, gorąca atmosfera, miłe spotkanie we dwoje. Wieczór pełen uniesień i zapomnienia.

20 | 21

MOSAIC COLOR

KOSTKA BRUKOWA
mosaic gothic

Stonowane barwy sprzyjające skupieniu i pracy w zaciszu domowego tarasu.
Spokój i cisza nie zakłócają myśli. Praca szybko postępuje.

22 | 23

MOSAIC GOTHIC

KOSTKA BRUKOWA
malibu

Feeria barw wywołująca uśmiech na twarzach.
Spotkanie przy kawie, ciekawe rozmowy, miła atmosfera. Radość z ponownego spotkania.

24 | 25

MALIBU CASSINI

KOSTKA BRUKOWA
fantazja

Urocza alejka w ogrodzie.
Bawiące się dzieci. Radosne okrzyki nawołujące do wspólnej zabawy. Beztroska i nieposkromiona radość dziecka.

26 | 27

FANTAZJA: LIGHT, DARK

KOSTKA BRUKOWA
starobruk

Ogrodowe ścieżki prowadzące do zacisznego miejsca skrytego w sercu ogrodu.
Altanka dająca cień w upalny dzień. Miejsce spotkań całej rodziny. Oaza spokoju.

28 | 29

STAROBRUK CASSINI

OBRZEGOWANIE
dekor light

Piękny wielopoziomowy park. Urocze terasy. Odmienność każdego poziomu. Brak przewidywalności i nudy.
Ciągła odmiana. Różnorodność przeplatana zielenią.

30 | 31

DEKOR LIGHT

premium

callisto

KOSTKA
PŁYTY TARASOWE
BRUKOWA
mesa verde
fantazja
solar

Niedzielne popołudnie w parku.
Letni dzień sprzyja aktywności. Krótki odpoczynek przed kolejną szaleńczą gonitwą. Radosne poczucie wolności.

34 | 35

FANTAZJA: NERO, GRANITO

KOSTKA BRUKOWA
fantazja

Baśniowa kraina marzeń. Idealne miejsce na wspólną zabawę.
Kolory pobudzające wyobraźnię. Nieskrępowane niczym dziecięce pomysły.

36 | 37

FANTAZJA: GIALLO, BIANCO, ROSSO

PŁYTY TARASOWE
unique stone

Bliskość natury.
Kamienna faktura idealnie współgrająca z otaczającą zielenią. Magnetyczny błękit wody i nieba. Zaproszenie do odpoczynku.

38 | 39

UNIQUE STONE BIANCO

KOSTKA BRUKOWA
starobruk

Słoneczne refleksy odbite w tysiącu drobnych kamyczków.
Bogactwo wizualnych doznań. Zauroczony wzrok. Spacer sprawia niekłamaną przyjemność.
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STAROBRUK: GIALLO, NERO

KOSTKA
PŁYTY TARASOWE
BRUKOWA
mesa verde
starobruk
solar

Sady owocowe skąpane w ciepłych promieniach słońca. Sielski krajobraz.
Radosne buzie dzieci biegających pomiędzy drzewami. Słodycz dojrzałych owoców.

42
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STAROBRUK:
ROSSO, GRANITO
| MESA VERDE LUNA
KATALOG PRODUKTÓW

premium

nestor

KOSTKA
PŁYTY TARASOWE
BRUKOWA
mesamosaic
verde solar
dark

Historia łącząca pokolenia. Spokojne popołudnie na tarasie.
Bajka czytana wnukom w wygodnym wiklinowym fotelu. Zasłuchane dzieci. Szczęśliwi dziadkowie.

46
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MOSAIC
NESTOR | MESA VERDE LUNA
KATALOGDARK
PRODUKTÓW

KOSTKA
PŁYTY TARASOWE
BRUKOWA
mesa verde
fantazja
solar

Cisza w słonecznej poświacie. Spowolniony czas. Myśli i słowa zamierają w bezruchu.
Przeszłość miesza się z teraźniejszością. Spokojne zamyślenie.

48 | 49

FANTAZJA LIGHT NESTOR

KOSTKA
PŁYTY TARASOWE
BRUKOWA
mesabruk
verde
prosty
solarI

Funkcjonalność zamknięta w minimalistycznej formie.
Wyrazista forma tworząca miejsce łączące surowe piękno z oryginalnym wyglądem. Stateczna elegancja. Powiew dawnych lat.

50
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BRUK
PROSTY
I NESTOR| MESA
SZARYVERDE LUNA
KATALOG
PRODUKTÓW

KOSTKA
PŁYTY TARASOWE
BRUKOWA
mesabruk
verde
prosty
solarI

Barwna historia minionych zdarzeń.
Rozrzewniające spojrzenie wstecz. Dawne, dobre czasy w zasięgu ręki. Romantyczne wspomnienia.

52
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BRUK
PROSTY
I NESTOR:
CZERWONY,
| MESA
KATALOG
PRODUKTÓW
VERDE GRAFITOWY
LUNA

PŁYTY
OBRZEGOWANIE
TARASOWE
mesa verde
dekorsolar
dark

Ciepłe powiewy jesiennego wiatru. Delikatne muśnięcia w rozwianych włosach.
Spojrzenie zauroczone pięknem jesiennego ogrodu skąpanego w wieczornym słońcu.

54
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DEKOR
DARK
NESTOR | MESA VERDE LUNA
KATALOG
PRODUKTÓW

premium

larissa

KOSTKA BRUKOWA
fantazja

Kolorowy zawrót głowy. Relaksujące miejsce przy domu.
Popołudniowy odpoczynek w luźnej atmosferze. Czas na realizację zainteresowań lub zaplanowanie kolejnego urlopu.

58 | 59

FANTAZJA LARISSA CASSINI

PŁYTY TARASOWE
unique stone

Elegancja otoczona zielenią.
Niecodzienna podróż w stronę subtelnej estetyki. Śniadanie pod gołym niebem. Śpiew ptaków. Spokój poranka.
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UNIQUE STONE LARISSA SZARY

classic

PŁYTY TARASOWE
unique stone

Wysoko nad głową słoneczne promienie przedzierają się przez zieleń ogrodowych liści.
Beztroska zabawa trwa nadal. Pełna radość.

64 | 65

UNIQUE STONE OLEASTER

KOSTKA BRUKOWA
starobruk

Ogród marzeń. Ukwiecone rabatki, zielony kobierzec trawnika, miękko wijąca się ogrodowa alejka.
Przyjemny spacer.

66 | 67

STAROBRUK: BRĄZOWY, GRAFITOWY

KOSTKA BRUKOWA
starobruk koło

Pełna swoboda. Delikatny podmuch wiatru.
Setki lekkich płatków niczym bańki mydlane ulatują w powietrze. Wszystko wiruje.

68 | 69

STAROBRUK KOŁO: GRAFITOWY, SZARY; STAROBRUK OLEASTER

KOSTKA BRUKOWA
bruk staromiejski

Świat oblany południowym słońcem. Soczysta zieleń przeplatana pękami kwiatów.
Kolejny przyjemny dzień w ogrodzie.
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BRUK STAROMIEJSKI GRAFITOWY

KOSTKA BRUKOWA
bruk prosty I

Delikatne płatki kwiatów. Tak kruche, że lekki wiatr unosi je w powietrze.
Słodki zapach. Senne rozleniwienie.

72 | 73

BRUK PROSTY I SZARY

KOSTKA BRUKOWA
bruk prosty II

Świat budzi się do życia. Pierwszy nieśmiały świergot ptaków.
Słoneczny poranek w parku. Pobudzający spacer.

74 | 75

BRUK PROSTY II: ORANŻ, BRĄZOWY

GAZON AGAFLOR

Lekkie powietrze odświeżone deszczem.
Pobudzona zieleń pnie się ku górze. Zapach świata budzącego się do życia.

76 | 77

GAZON AGAFLOR GRAFITOWY

industrial

KOSTKA BRUKOWA
cegiełka

Szybki krok nagle spowalnia. Wzrok biegnie ku łące pełnej kwiatów.
Barwny świat migocze w słońcu.

80 | 81

CEGIEŁKA: GRAFITOWY, LARISSA GRAFITOWY

KOSTKA BRUKOWA
podwójne T

Nadrzeczne bulwary skąpane w słońcu. Zawrotne tempo popołudniowej przejażdżki.
Byle dalej i szybciej poza miasto.

82 | 83

PODWÓJNE T CZERWONY

BLOCZEK DROGOWY
betonowy

Ciężkie powietrze zwiastuje burzę. Świat po raz kolejny zatoczył koło.
Masywne krople deszczu za chwilę dotkną ziemi.

84 | 85

BLOCZEK DROGOWY BETONOWY SZARY

PŁYTA AŻUROWA

Weekendowe szaleństwo. Zmieniające się w okamgnieniu krajobrazy.
Kalejdoskop nowych widoków i wrażeń. Wolność.

86 | 87

PŁYTA AŻUROWA SZARY

KOLORY

COLORMIX

STANDARD
szary

czerwony

grafitowy

oleaster

brązowy

oranż

CALLISTO

88 | 89
KOLORY

light

LARISSA

solar

tigre

lava

luna

dark

color

gothic

cassini

Dostępna kolorystyka wersji larissa:
grupa standard i colormix cassini.

bianco

granito

giallo

rosso

nero

NESTOR

Dostępna kolorystyka wersji nestor:
grupy standard i colormix

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

UŻYTE W TEKŚCIE SFORMUŁOWANIA OZNACZAJĄ:
1.

„Towary” – wyroby oraz produkty znajdujące się w ofercie handlowej „BRUK” Sp. z o.o.

2.

„BRUK” – „BRUK” Sp. z o.o.

3.

„Kupujący” – konsument (osoba fizyczna) lub przedsiębiorca nabywający od „BRUK” Sp. z o.o. towary.

I. ZASADY ZAMAWIANIA, ZAKUPU ORAZ ODBIORU TOWARÓW
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zamówienie na „Towar” może zostać złożone na piśmie, telefonicznie, przesłane faxem lub pocztą elektroniczną.
Zamówienie powinno zawierać:
• nazwę firmy / dla podmiotów gospodarczych / lub imię i nazwisko,
• adres zamawiającego,
• rodzaj i ilość zamawianego wyrobu,
• miejsce dostawy lub sposób odbioru samodzielnego,
• imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru wyrobów.
Do zamówienia należy dołączyć (jeśli dotyczy) oświadczenie płatnika VAT, zawierające zgodę „Kupującego” na wystawienie faktury bez jego podpisu.
W przypadku zamówienia „Towaru” wraz z dostawą należy dodatkowo złożyć oświadczenie o możliwości dojazdu
samochodów ciężarowych na miejsce rozładunku. W przypadku uszkodzeń bądź awarii sprzętu z przyczyny złego
przygotowania miejsca rozładunku lub dojazdu koszty ponosi „Kupujący”.
Termin dostawy podany w zamówieniu jest terminem przybliżonym, a jego przekroczenie nie uprawnia „Kupującego”
do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym.
Wysłane „Towary” muszą zostać odebrane pod względem ilościowym i jakościowym obejmującym możliwe do
stwierdzenia ewentualne uszkodzenia mechaniczne, które muszą być potwierdzone na WZ lub dowodzie dostawy.
Cena „Towarów” jest ustalana na podstawie cennika „BRUK” z dnia wystawienia faktury lub odrębnej pisemnej oferty
„BRUK” złożonej „Kupującemu”. „Kupujący” nie może powoływać się, na nieznajomość cennika „BRUK”. „BRUK”
zastrzega sobie prawo dowolnego udzielania upustów, rabatów i organizowania promocji związanych z „Towarami”.
Cena obejmuje załadunek „Towarów” na środki transportu.
Towary odebrane przez „Kupującego” lub przewoźnika bez zastrzeżeń uważa się za pozbawione wad jawnych.
Wszelkie ryzyka a w szczególności ryzyko uszkodzenia lub utraty „Towarów” przechodzi na „Kupującego” z chwilą
wydania „Towarów”.
Faktura VAT zostanie wystawiona przez „BRUK” najpóźniej w ciągu siedmiu dni od daty wydania „Towarów” „Kupującemu”. Należność zostanie wypłacona przez „Kupującego” w terminie wskazanym na fakturze, przy czym termin ten
zawsze jest liczony od daty wystawienia przez „BRUK” faktury.
Za datę płatności strony przyjmują datę wpływu środków pieniężnych na konto „BRUK”.
W przypadku opóźnienia „Kupującego” w zapłacie, „BRUK” przysługuje prawo naliczania odsetek umownych w wy-

sokości odsetek ustawowych.
14. Jeżeli opóźnienie w płatności będzie dłuższe niż 3 dni „BRUK” ma prawo wstrzymać dalsze dostawy dla „Kupującego”, a wszelkie płatności „Kupującego” wobec „BRUK” stają się natychmiast wymagalne bez względu na umówiony
uprzednio termin zapłaty. W przypadku skorzystania przez „BRUK” z uprawnień określonych w niniejszym postanowieniu „Kupującemu” nie przysługują żadne roszczenia wobec „BRUK” za szkody powstałe na skutek skorzystania
przez „BRUK” z tych uprawnień.
15. Do czasu pełnej zapłaty za „Towary”, pozostają one własnością „BRUK”. W każdym przypadku opóźnienia w zapłacie
za „Towary” „BRUK” ma prawo żądać zwrotu pobranych, a niezapłaconych „Towarów”. W takim przypadku „Kupujący”
zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić wszystkie niezapłacone „Towary” (zwrot obejmuje załadunek,
transport i rozładunek w miejscu wskazanym przez „BRUK”) w ciągu 3 dni roboczych od chwili skierowania żądania.
16. „BRUK” ma prawo odmówić wydania „Towaru” osobie nie posiadającej upoważnienia bez ponoszenia jakiejkolwiek
odpowiedzialności za szkody poniesione przez „Kupującego” lub osoby trzecie z tego tytułu. „Kupujący” jest odpowiedzialny wobec „BRUK” za koszty poniesione przez „BRUK” (w szczególności koszty transportu i rozładunku towarów)
w związku z brakiem upoważnienia.
17. W przypadku, gdy „BRUK” dostarcza „Towar” do miejsca wskazanego przez „Kupującego” obowiązkiem „Kupującego” jest zapewnienie, aby we wskazanym miejscu znajdowała się osoba posiadająca upoważnienie, o którym mowa
w ust 2. W przypadku, gdy w miejscu wskazanym przez „Kupującego” nikt upoważnienia nie posiada „BRUK” ma
prawo wydać „Towar” osobie, która zobowiąże się do jego przyjęcia w imieniu „Kupującego”. Ryzyko związane z
wydaniem obciąża w tej sytuacji „Kupującego”.
18. „Kupujący” (także w sytuacji gdy posługuje się przewoźnikiem) odpowiada za właściwe zabezpieczenie ładunku
i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niewłaściwe zabezpieczenie ładunku. „BRUK”
nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody związane z transportem wykonywanym przez „Kupującego” lub inne
podmioty wykonujące transport na zlecenie „Kupującego”.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

zawarcia umowy lub jeśli miał możliwość stwierdzenia istnienia wady w chwili zawarcia umowy.
W przypadku, gdy wymiana lub naprawa wyrobu jest utrudniona lub niosłaby ze sobą znaczne koszty po stronie „BRUK”,
może on odpowiednio obniżyć cenę wyrobu. W tej sytuacji „BRUK” wystawi „Kupującemu” fakturę korygującą.
Jeżeli „Kupujący” wbudował wyrób z możliwymi do stwierdzenia wadami, „BRUK” nie ponosi żadnych kosztów związanych z rozbiórką ułożonych powierzchni i ewentualną naprawą lub wymianą innych elementów z tym związanych.
Jeżeli „Kupujący” wbudował wyrób z możliwymi do stwierdzenia wadami, „BRUK” następuje utrata uprawnień z tytułu
rękojmi.
Odpowiedzialność odszkodowawcza „BRUK” w zakresie rękojmi jest zawsze ograniczona do wartości wadliwych
wyrobów z uwzględnieniem treści rozdziału III niniejszych warunków.
Nie podlegają rękojmi:
• dopuszczone przez aprobatę techniczną i właściwe normy odchyłki w wymiarach i wyglądzie wyrobu,
• ubytki w wierzchniej warstwie wyrobu, będące następstwem eksploatacji,
• wykwity wapniowe w postaci białego nalotu,
• straty powstałe na skutek zabudowy niedojrzałych wyrobów,
• odchyłki w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym oraz naturalną zmiennością kruszyw.
• uszkodzenia powstałe na skutek: niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy; niewłaściwego
i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych wyrobów; niewłaściwego doboru wyrobu do
rodzaju i wielkości obciążeń; niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych wyrobów; niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych wyrobów.
Warunkiem zgłoszenia roszczenia z rękojmi jest przedstawienie przez „Kupującego”:
• etykiety dołączonej do produktu,
• oryginału faktury zakupu wyrobów,
• dokumentów WZ lub dowodów dostaw.

II. SIŁA WYŻSZA

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

1.

1.

2.

W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, „BRUK” jest zwolniony ze zobowiązań wynikających z umowy oraz z niniejszych Ogólnych Warunków w czasie trwania takich okoliczności.
„BRUK” niezwłocznie poinformuje „Kupującego” o wystąpieniu okoliczności określonych w pkt 1.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
W każdym przypadku, gdy powstaje odpowiedzialność odszkodowawcza „BRUK” wobec „Kupującego” jest ona ograniczona do rzeczywistej straty.
IV. RĘKOJMIA
1.
2.

W przypadku sprzedaży między przedsiębiorcami zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556-576).
Firma BRUK jest zwolniona od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie wyrobu w chwili

2.
3.

W przypadku sprzedaży konsumenckiej obowiązują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (DZ. U. Z 2002 r. Nr 141 poz. 1146) z późniejszymi
zmianami.
Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową , gdy kupujący o tej niezgodności
wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
Nie podlegają odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową:
• dopuszczone przez aprobatę techniczną i właściwe normy odchyłki w wymiarach i wyglądzie wyrobu,
• ubytki w wierzchniej warstwie wyrobu, będące następstwem eksploatacji,
• wykwity wapniowe w postaci białego nalotu,
• straty powstałe na skutek zabudowy niedojrzałych wyrobów,
• odchyłki w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym oraz naturalną zmiennością kruszyw.
• uszkodzenia powstałe na skutek: niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy; niewłaściwego
i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych wyrobów;niewłaściwego doboru wyrobu do

4.

rodzaju i wielkości obciążeń; niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych wyrobów; niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych wyrobów.
Warunkiem zgłoszenia roszczenia z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową jest przedstawienie przez
„Kupującego”:
• etykiety dołączonej do produktu,
• dowodu zakupu towaru,
• dokumentów WZ lub dowodów dostaw.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.
5.

Prawem właściwym jest prawo polskie.
Wszelkie zmiany ogólnych warunków sprzedaży wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
Jeżeli poszczególne postanowienia ogólnych warunków sprzedaży stałyby się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne nie
wpływa to na ważność pozostałych postanowień ogólnych warunków sprzedaży.
Ewentualne spory wynikłe z realizacji zamówienia Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby
„BRUK” (dot. sporów z przedsiębiorcami)
W sprawach nieuregulowanych w ogólnych warunkach sprzedaży mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego i inne powszechnie obowiązujące.

ZAŁĄCZNIK DO OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyroby firmy „BRUK” produkowane są zgodnie z następującymi normami: PN-EN 206-1, PN-EN 1340:2004, PN-EN
1338:2005, PN-EN 771-3, PN-EN 1339:2005.
Na życzenie klienta „BRUK” wydaje deklaracje zgodności.
“Towary” są sprzedawane łącznie z paletami transportowymi. Zwrot zakupionych palet jest możliwy do 60 dni od daty
zakupu tylko po potwierdzeniu salda w dziale sprzedaży Bruk Sp. z o. o. Rozliczenie finansowe za zwrócone palety
następuje kompensatą wzajemnych należności.
Zapotrzebowanie kostek brukowych na m2 układanej powierzchni obejmuje także fugi i zgodnie z tym „Towary” będą
tak dostarczane, żeby można było z nich ułożyć powierzchnie zamówioną przy zachowaniu wymiaru siatki (należy
uwzględnić ewentualne docinki).
Prezentowana kolorystyka służy do orientacyjnego zapoznania się z paletą dostępnych barw i może nieznacznie
odbiegać od rzeczywistości.
Kupujący obowiązany jest udzielić „BRUK” wszelkich informacji niezbędnych do realizacji zamówienia. „Kupujący” ponosi odpowiedzialność za skutki podania w zamówieniu niewłaściwych, bądź niepełnych danych uniemożliwiających
realizację zamówienia.

