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Termalica® to kompleksowy system perfekcyjnie dopasowanych do sie-
bie elementów, pozwalający na wybudowanie domu energooszczędne-
go od fundamentów aż po stropy. Składa się z bloczków do wznoszenia 
murów, nadproży okiennych i drzwiowych, elementów stropowych oraz 
betonowych pustaków szalunkowych. Bloczki dostępne są w różnych 
klasach gęstości, dzięki czemu wznosić z nich mury można zarówno  
w jedno, jak i wielowarstwowej technologii.

Elementy systemu Termalica® wykonane są z wysokiej klasy betonu ko-
mórkowego – materiału o najwyższej izolacyjności cieplnej na rynku. 
Bloczki, które stanowią podstawową część systemu wznoszenia murów, 
są profilowane na pióro-wpust, dzięki czemu nie wymagają użycia za-
prawy w spoinie pionowej. Bloczki Termalica® to produkt spełniający 
wymogi najbardziej rygorystycznej klasy wymiarowej TLMB. Oznacza to, 
że przylegają do siebie niemal idealnie, co zapewnia wybudowanie bar-
dziej jednorodnego pod względem użytego materiału muru, a co za tym 
idzie, cieplejszego domu.

Doskonałe parametry termoizolacyjne betonu komórkowego pozwa-
lają na budowanie murów jednowarstwowych z odmian lekkich 300  
i 350 kg/m3. Dom wzniesiony z bloczków Termalica® EKSTRA nie wy-
maga już stosowania dodatkowego docieplenia w postaci styropia-
nu lub wełny mineralnej. Najcieplejszym elementem murowym sys-
temu są energooszczędne bloczki Termalica® EKSTRA o grubości 48 
cm. Charakteryzują się doskonałym współczynnikiem przenikania 
ciepła U=0,16 W/(m2K). Także w przypadku budowy domu w tech-
nologii dwuwarstwowej, ściany z zastosowaniem bloczków Termali-
ca® zapewniają niższy współczynnik przenikania ciepła o ok . 20-30%  
w stosunku do innych materiałów murowych.
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Elementy systemu TERMALICA®

KSZTAŁTKI U

PŁYTY
STROPOWE

NADPROŻA

BLOCZKI

PUSTAKI 
FUNDAMENTOWE
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SYSTEM ŚCIAN JEDNOWARSTWOWYCH
Najcieplejszym materiałem do wznoszenia ścian jednowarstwowych 
są bloczki TERMALICA® EKSTRA.

TERMALICA®

EKSTRA

Grubość 
bloczka 

[cm]

Współczynnik   
przenikania ciepła  

U [W/m²K] dla λ10,D

Średnia 
wytrzymałość na 
ściskanie [MPa]

TERMALICA 300 48 0,16 2,0

TERMALICA 350 48 0,17 2,5

TERMALICA 300 40 0,19 2,0

Ściany jednowarstwowe, dzięki dokładnemu do-
pasowaniu poszczególnych elementów z beto-
nu komórkowego, buduje się relatywnie szybko  
i tanio – głównie ze względu na mniejsze nakłady 
pracy oraz brak konieczności ocieplania wełną lub 
styropianem. 
Ściany jednowarstwowe z najlżejszych odmian 
bloczków 300, 350 o grubości 48, 40 cm to gwaran-
cja doskonałych właściwości cieplnych. 

Najcieplejsza ściana jednowarstwowa zbudowana  
z bloczka TERMALICA® EKSTRA  o grubości 48 cm po-
zwala uzyskać współczynnik przenikania ciepła U=0,16 
W/m2K , co przekracza obecne normy budowlane 
określające izolacyjność ścian poniżej U=0,2 W/m2K  
i pozwala na znaczące oszczędności– zarówno na 
poziomie inwestycji, jak i eksploatacji budynku.
TERMALICA® KLASA to zestaw bloczków do budowy 
ścian zapewniających energooszczędne właściwości 
budynku.

Bloczki TERMALICA®

Zaprawa do cienkich spoin

Uchwyt montażowy

Połączenie pióro- wpust

Warstwa kleju

Siatka zatopiona
w kleju

Tynk

TERMALICA® 

KLASA

Grubość 
bloczka 

[cm]

Współczynnik   
przenikania ciepła  
U [W/m²K] dla λ10,D

Średnia 
wytrzymałość 

na ściskanie [MPa]

TERMALICA 350 40 0,21 2,5

TERMALICA 300 36,5 0,22 2,0

TERMALICA 350 36,5 0,23 2,5

TERMALICA 400 40 0,23 2,5
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ŚCIANY DWUWARSTWOWE
Ściany dwuwarstwowe i wielowarstwowe.

Warstwa 
kleju

Warstwa izolacyjna

Siatka zatopiona
w kleju

Tynk

Bloczki TERMALICA®

Zaprawa do cienkich spoin

Uchwyt montażowy

Połączenie pióro- wpust

T E R M A L I C A Grubość 
[cm]

U [W/m2K] 
dla λ10,D + warstwa 

izolacyjna*

1 2 1 5

TERMALICA 300
TERMALICA® KLASA 36,5 0,13 0,11

TERMALICA 350
TERMALICA® KLASA 40 0,13 0,11

TERMALICA 350
TERMALICA® KLASA 36,5 0,13 0,12

TERMALICA 400
TERMALICA® KLASA 40 0,13 0,12

TERMALICA 300 30 0,14 0,13

TERMALICA 400 36,5 0,14 0,13

TERMALICA 350 30 0,15 0,14

TERMALICA 400 30 0,15 0,14

T E R M A L I C A Grubość 
[cm]

U [W/m2K] 
dla λ10,D + warstwa 

izolacyjna*

1 2 1 5

TERMALICA 500 36,5 0,16 0,14

TERMALICA 350 24 0,17 0,15

TERMALICA 400 24 0,17 0,15

TERMALICA 500 30 0,18 0,16

TERMALICA 600 30 0,19 0,16

TERMALICA 500 24 0,19 0,17

TERMALICA 600 24 - 0,18

TERMALICA 600 20 - 0,19

TERMALICA 700 24 - 0,19

Przegrody dwuwarstwowe składają się z części 
nośnej konstrukcyjnej wykonywanej z blocz-
ków Termalica oraz warstwy izolacji termicz-
nej z płyt wełny mineralnej lub styropianu. 
Przy budowie ścian dwuwarstwowych ważnym 
jest wybór rodzaju materiału murowego –  
w przypadku  zastosowania bloczków z betonu 

komórkowego Termalica®, izolacyjność termicz-
na przegród jest o 20-30% wyższa w porówna-
niu do ścian wykonanych z innych materiałów 
ściennych takich jak pustaki ceramiczne czy 
bloczki silikatowe, zabudowane w jednakowym 
układzie warstw konstrukcyjnych.

*Współczynnik przewodzenia ciepła materiału termoizolacyjnego λ = 0,038 W/mK
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PŁYTKI TERMALICA®

Płytki TERMALICA® to lekkie elementy z betonu komórkowego, które umożliwiają 
szybkie i łatwe wykonanie prac remontowych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Ilość 
zastosowań cienkich bloczków TERMALICA® jest nieograniczona, a możliwości zależą 
wyłącznie od wyobraźni i  pomysłowości wykonawcy.

Płytki z betonu komórkowego do ścian działowych, prac 
remontowych,  wykończeniowych i aranżacji wnętrz.

- przepierzenia i ścianki działowe

- obudowy wanien

- ścianki prysznicowe

- zabudowy kominków

- szafki i regały kuchenne  

   i łazienkowe

- konstrukcje grilla

Przykłady zastosowań:

Proste w  montażu i obróbce

Łatwa obróbka oraz prosty montaż 
umożliwiają samodzielne wykonywa-
nie dowolnych elementów zabudowy.
Łatwe szlifowanie i docinanie mate-
riału daje nieograniczone możliwo-
ści zastosowań. Elemnty z zamkiem 
pióro+ wpust nie wymagają zaprawy  
w spoinach pionowych. 

√ Trwałość

Elementy wykonane z płytek Terma-
lica wyróżniają się dużą trwałością  
i odpornością na obciążenia mecha-
niczne. Płytki są niepalne, produkowa-
ne z surowców naturalnych spełniają 
kryteria i wymagania najbezpieczniej-
szej Euroklasy A1.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Płytki TERMALICA można stosować  
w warunkach bardzo wysokiej wilgot-
ności. Naturalne surowce stosowane  
w procesie produkcji zapewniają wyso-
ką odporność na korozję biologiczną, 
zapobiegają rozwojowi bakterii, pleśni  
i grzybów.

Równe i gładkie ścianki

Dzięki dokładnym wymiarom do  
1 mm, płytki mogą być łączone za po-
mocą cienkowarstwowej zaprawy kle-
jowej lub pianki montażowej. Równa 
powierzchnia nie wymaga tynkowania 
pod okładziny ceramiczne. Montaż 
jest czysty i łatwy zarówno dla profe-
sjonalistów, jak i amatorów.

√

√ Idealne do remontów

Niewielka waga elementów  ułatwia 
murowanie oraz transport. Zabudowa 
wykonana z płytek Termalica nie ob-
ciąża stropów oraz pozwala na łatwe 
dopasowanie do istniejącej zabudowy.

√

√
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TERMALICA® SPRINT

Wielkowymiarowe płyty Termalica® produkowane ze zbrojonego betonu komórkowe-
go przeznaczone są do wykonywania stropów i ścian w budownictwie mieszkaniowym 
jednorodzinnym i wielorodzinnym, a także w obiektach przemysłowych i użyteczności 
publicznej. Zastosowanie prefabrykowanych na wymiar płyt Termalica® Sprint oraz wy-
eliminowanie prac szalunkowych i podpór montażowych, w zasadniczy sposób skraca 
budowę.

Stropy i ściany z płyt wielkoformatowych.

Płyta ścienna

Płyta stropowa

Wysoka odporność ogniowa

Wysoka izolacyjność termiczna

Izolacyjność akustyczna

Szybki i sprawny montaż i obróbka

Przegrody budowlane z betonu komórkowego 
są niepalne (najbezpieczniejsza Euroklasa A1) 
oraz nagrzewają się znacznie wolniej niż inne 
materiały budowlane, zapewniając długotrwa-
łą ochronę magazynowanych materiałów oraz 
ograniczają rozprzestrzenianie się ognia w przy-
padku pożaru. W przypadku ścian o określonej 
odporności ogniowej, należy stosować elementy 
łączone na pióro i wpust oraz dodatkowo wy-
pełnienie spoiny podłużnej zaprawą do cienkich 
spoin (pomimo profilowanej krawędzi).

√

√

√

√

KLASA   EI360, REI240
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TERMALICA 300 2 MPa Bloczki do ścian jednowarstwowych i wielowarstwowych

T2/300-48/25/60 UZ
TERMALICA® EKSTRA*

480x249x599 31,2 763 24 50,50 62,12 6,67 336,84 414,31

T2/300-40/25/60 UZ
TERMALICA® EKSTRA*

400x249x599 26,0 846 32 42,00 51,66 6,67 280,14 344,57

T2/300-36,5/25/60 UZ
TERMALICA® KLASA*

365x249x599 23,7 772 32 37,95 46,68 6,67 253,13 311,35

T2/300-30/25/60 UZ* 300x249x599 19,5 794 40 30,95 38,07 6,67 206,44 253,92

Oznaczenie Wymiary [mm]
Masa 

1 szt. [kg]
Masa 

palety [kg]
 Ilość szt./

paleta

Cena 1 szt. [PLN] Zapotrze-
bowanie 
na 1m2

Cena 1m2 [PLN]

Cena 
netto

Cena 
brutto

Cena 
netto

Cena 
brutto

TERMALICA 350 2,5 MPa Bloczki do ścian jednowarstwowych i wielowarstwowych

T2,5/350-48/25/60 UZ 
TERMALICA® EKSTRA*

480x249x599 36,3 885 24 47,45 58,36 6,67 316,49 389,28

T2,5/350-40/25/60 UZ
TERMALICA® KLASA*

400x249x599 30 984 32 39,40 48,46 6,67 262,80 323,24

T2,5/350-36,5/25/60 UZ
TERMALICA® KLASA*

365x249x599 27,6 897 32 35,55 43,73 6,67 237,12 291,66

T2,5/350-30/25/60 UZ* 300x249x599 22,7 922 40 29,00 35,67 6,67 193,43 237,92

T2,5/350-24/25/60 UZ* 240x249x599 18,2 1033 56 21,40 26,32 6,67 142,74 175,57

TERMALICA 400 2,5 MPa Bloczki do ścian wielowarstwowych

T2,5/400-40/25/60 UZ
TERMALICA® KLASA

400x249x599 33,4 1083 32 34,25 42,13 6,67 228,45 280,99

T2,5/400-36,5/25/60 UZ 365x249x599 31,6 1025 32 31,25 38,44 6,67 208,44 256,38

T2,5/400-30/25/60 UZ 300x249x599 26,0 1054 40 25,60 31,49 6,67 170,75 210,02

T2,5/400-24/25/60 UZ 240x249x599 19,2 1089 56 20,35 25,03 6,67 135,73 166,95

TERMALICA 500 3 MPa Bloczki do ścian wielowarstwowych i działowych

T3/500-36,5/25/60 UZ 365x249x599 35,1 1137 32 30,55 37,58 6,67 203,77 250,64

T3/500-30/25/60 UZ 300x249x599 28,2 1142 40 25,00 30,75 6,67 166,75 205,10

T3/500-24/25/60 UZ 240x249x599 22,4 1089 48 19,75 24,29 6,67 131,73 162,03

T3/500-12/25/60 120x249x599 11,2 1089 96 10,10 12,42 6,67 67,37 82,86

T3/500-10/25/60 100x249x599 9,5 1078 112 9,35 11,50 6,67 62,36 76,71

*towar na indywidualne zamówienie

BLOCZEK UZ gr. 48 cm BLOCZEK UZ gr. 36,5 cm BLOCZEK UZ gr. 24 cm BLOCZEK gr. 10 cm
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*towar na indywidualne zamówienie

Kształtki U

TN2,5/400-48/25/60 480x249x599 28,3 693 24 58,55 72,02 1,67 390,53 480,35

TN2,5/400-40/25/60 400x249x599 22 542 24 44,00 54,12 1,67 293,48 360,98

TN2,5/400-36,5/25/60 365x249x599 19,5 482 24 41,10 50,55 1,67 274,14 337,19

TN2,5/400-30/25/60 300x249x599 15,5 510 32 34,20 42,07 1,67 228,11 280,58

TN4/600-24/25/60 240x249x599 18,7 912 48 27,40 33,70 1,67 182,76 224,79

TN4/600-20/25/60 200x249x599 14,2 866 60 24,45 30,07 1,67 163,08 200,59

TERMALICA 600 4 MPa Bloczki do ścian wielowarstwowych i działowych

T4/600-30/25/60 UZ* 300x249x599 33 1322 40 25,95 31,92 6,67 173,09 212,90

T4/600-24/25/60 UZ 240x249x599 26,8 1300 48 20,50 25,22 6,67 136,74 168,18

T4/600-20/25/60 UZ 200x249x599 21,7 1403 64 17,10 21,03 6,67 114,06 140,29

T4/600-12/25/60 120x249x599 13,4 1300 96 10,25 12,61 6,67 68,37 84,09

T4/600-15/25/60 Z 150x249x599 16,4 1326 80 13,10 16,11 6,67 87,38 107,47

TERMALICA 600 4 MPa Płytki do ścian działowych, prac remontowych i wykończeniowych

T4/600-7,5/25/60 75x249x599 8,4 1089 128 6,95 8,55 6,67 46,36 57,02

T4/600-5/25/60 50x249x599 5,6 1089 192 4,95 6,09 6,67 33,02 40,61

T4/600-10/20/60 100x199x599 8,9 1082 120 7,05 8,67 8,33 58,73 72,23

T4/600-7.5/20/60 75x199x599 6,7 1086 160 5,45 6,70 8,33 45,40 55,84

T4/600-5/20/60 50x199x599 4,5 1094 240 3,90 4,80 8,33 32,49 39,96

TERMALICA 700 5 MPa Bloczki do ścian wielowarstwowych i działowych

T5/700-24/25/60 U* 240x249x599 30,8 1492 48 22,30 27,43 6,67 148,74 182,95

T5/700-12/25/60* 120x249x599 15,4 1246 80 11,20 13,78 6,67 74,70 91,89

Oznaczenie Wymiary [mm]
Masa 

1 szt. [kg]
Masa 

palety [kg]
 Ilość szt./

paleta

Cena 1 szt. [PLN] Zapotrze-
bowanie 
na 1m2

Cena 1m2 [PLN]

Cena 
netto

Cena 
brutto

Cena 
netto

Cena 
brutto

BLOCZEK UZ gr. 24 cm BLOCZEK U gr. 24 cm PŁYTKA gr. 7,5 cm KSZTAŁTKI U



10

Oznaczenie
Wymiary [mm]
dł. x wys. x szer.

Masa 
1 szt. [kg]

Masa palety [kg]
Ilość szt./ 

paleta 60 cm

Cena 1 szt. [PLN]

Cena netto Cena brutto

Belki nadproży zespolonych

TNB 120/12,5/12 1200x124x120 16 490 30 80,70 99,26

TNB 140/12,5/12 1400x124x120 18 552 30 94,05 115,68

TNB 170/12,5/12 1700x124x120 21 645 30 113,80 139,97

TNB 200/12,5/12 2000x124x120 25 768 30 134,40 165,31

TNB 230/12,5/12 2300x124x120 28,5 876 30 154,85 190,47

TNB 260/12,5/12 2600x124x120 32,5 999 30 174,75 214,94

TNB 300/12,5/12 3000x124x120 36,5 1123 30 201,60 247,97

TNB 120/12,5/15 1200x124x150 19 466 24 94,05 115,68

TNB 140/12,5/15 1400x124x150 22 540 24 109,95 135,24

TNB 170/12,5/15 1700x124x150 26,5 651 24 132,90 163,47

TNB 200/12,5/15 2000x124x150 33 810 24 156,55 192,56

TNB 230/12,5/15 2300x124x150 38 933 24 180,35 221,83

TNB 260/12,5/15 2600x124x150 43 1056 24 204,00 250,92

TNB 300/12,5/15 3000x124x150 48,5 1192 24 234,75 288,74

TNB 120/12,5/20 1200x124x200 24,5 451 18 121,05 148,89

TNB 140/12,5/20 1400x124x200 28,5 525 18 141,15 173,61

TNB 170/12,5/20 1700x124x200 34,5 636 18 171,45 210,88

TNB 200/12,5/20 2000x124x200 41,5 765 18 201,75 248,15

TNB 230/12,5/20 2300x124x200 48 885 18 232,15 285,54

TNB 260/12,5/20 2600x124x200 54 996 18 262,50 322,88

TNB 300/12,5/20 3000x124x200 63 1162 18 302,95 372,63

Belki nadprożowe do ścian działowych

TND 120/25/10 1200x249x100 26 478 18 108,20 133,09

TND 140/25/10 1400x249x100 30 552 18 126,35 155,41

TND 170/25/10 1700x249x100 35 645 18 153,70 189,05

TND 200/25/10 2000x249x100 41 756 18 180,35 221,83

BELKI DO NADPROŻY ZESPOLONYCH BELKA NADPROŻOWA 
DO ŚCIAN DZIAŁOWYCH
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Oznaczenie
Wymiary [mm]
dł. x wys. x szer.

Masa 
1 szt. [kg]

Masa palety [kg]
Ilość szt./ 

paleta 60 cm

Cena 1 szt. [PLN]

Cena netto Cena brutto

Belki nadprożowe

TNN 120/25/12 1200x249x120 32 490 15 109,00 134,07

TNN 140/25/12 1400x249x120 36 552 15 127,15 156,39

TNN 170/25/12 1700x249x120 42 645 15 154,90 190,53

TNN 200/25/12 2000x249x120 50 768 15 181,70 223,49

TNN 230/25/12 2300x249x120 57 876 15 209,55 257,75

TNN 120/25/15 1200x249x150 38 466 12 127,25 156,52

TNN 140/25/15 1400x249x150 44 540 12 148,65 182,84

TNN 170/25/15 1700x249x150 53 651 12 180,15 221,58

TNN 200/25/15 2000x249x150 66 810 12 211,90 260,64

TNN 230/25/15 2300x249x150 76 933 12 243,65 299,69

TNN 120/25/20 1200x249x200 49 451 9 162,85 200,31

TNN 140/25/20 1400x249x200 57 525 9 189,80 233,45

TNN 170/25/20 1700x249x200 69 636 9 230,95 284,07

TNN 200/25/20 2000x249x200 83 765 9 271,95 334,50

TNN 230/25/20 2300x249x200 96 885 9 313,00 384,99

Oznaczenie
Wymiary [mm] Cena 1 m3 [PLN]

Długość Szerokość Grubość Cena netto Cena brutto

Płyty stropowe i dachowe

TPS4/600-24/30*
TERMALICA® SPRINT

≤ 6000 300 ÷ 600
240
300 1190,00 1463,70

TPD4/600-24/30*
TERMALICA® SPRINT

Pyty ścienne

TPO4/600-
15/17,5/20/24/30*
TERMALICA® SPRINT

≤ 6000 600

150
175
200
240
300

950,00 1168,50

*towar na indywidualne zamówienie.

BELKI NADPROŻOWE PŁYTA STROPOWA I ŚCIENNA
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Betonowe pustaki szalunkowe i fundamentowe

Pustak szalunkowy 
PS-24*

240x250x500 24 1213 50 6,00 7,38 8,00 48,00 59,04

Pustak szalunkowy 
PS-30*

300x250x500 27 1093 40 6,70 8,24 8,00 53,60 65,93

Pustak szalunkowy 
PS-36,5*

365x250x500 29 883 30 7,90 9,72 8,00 63,20 77,74

Pustak fundamentowy 
Alfa  PF-24*  

495x240x250 45,5 1843 40 8,00 9,84 8,00 64,00 78,72

Oznaczenie Kolor Sposób pakowania
Cena 1 szt.  [PLN]

Cena netto Cena brutto

Zaprawa klejowa TERMALICA do cienkich spoin

Zużycie zaprawy na 1m2 muru: szary

worek 20 kg
ilość szt. na palecie: 48

masa palety: 960 kg 17,99 22,13

 bloczki z zamkiem: 
gr. 24cm - 3,2 kg

gr. 36,5cm - 4,7 kg
gr. 40cm - 5,2 kg
gr. 48cm - 6,0 kg

bloczki gładkie:
gr. 12 cm - 2,1 kg
gr. 24 cm - 4,2 kg

biały
worek 20 kg

ilość szt. na palecie: 48
masa palety: 960 kg

19,99 24,59

Oznaczenie Wymiary [mm]
Masa 

1 szt. [kg]
Masa 

palety [kg]
 Ilość szt./

paleta

Cena 1 szt. [PLN] Zapotrze-
bowanie 
na 1m2

Cena 1m2 [PLN]

Cena 
netto

Cena 
brutto

Cena 
netto

Cena 
brutto

PUSTAK SZALUNKOWY ZAPRAWY KLEJOWEPUSTAK ALFA

*towar na indywidualne zamówienie
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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY BRUK-BET SP. Z O.O.

1. DEFINICJE.

1.1. Sprzedawca – BRUK-BET Sp. z o.o., Nieciecza 199, 33-240 Żabno, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krako-

wa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270323, kapitał zakładowy 

299 mln zł, NIP 517-020-05-80, 

1.2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie lub kupu-

jąca Wyroby u Sprzedawcy, niebędąca Konsumentem,

1.3. Strony – Sprzedawca i Kupujący, 

1.4. Wyroby – wyroby własne i handlowe (odsprzedawane) – oferowane 

przez Sprzedawcę,

1.5. Produkty – wyroby produkowane przez Sprzedawcę, 

1.6. Cennik – aktualny standardowy cennik dla Wyrobów, transportu  

i innych opłat sporządzony przez Sprzedawcę,

1.7. OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Sprzedawcy,

1.8. Konsument – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospo-

darczej lub zawodowej w zakresie działalności Sprzedawcy, składająca 

zamówienie lub kupująca Wyroby u Sprzedawcy.

2. ZASADY OGÓLNE.

2.1. OWS stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384  

i n. Kodeksu cywilnego i są stosowane przez Sprzedawcę w stosunku do 

sprzedaży wszystkich Wyrobów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy, 

poza tymi przypadkami, kiedy OWS zostaną wyraźne wyłączone. OWS 

stanowią integralną część umów oraz zamówień i obowiązują obie 

Strony umowy, jeżeli Strony nie uzgodnią wyraźnie odmiennych posta-

nowień. Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia lub wy-

powiedzenia umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej na piśmie. 

2.2. OWS są podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczanie 

ich w folderach reklamowych, Cenniku oraz na stronie internetowej 

Sprzedawcy pod adresem: www.bruk-bet.pl. W razie zawierania przez 

Sprzedawcę umowy sprzedaży z Konsumentem, OWS są mu doręczane.

2.3. W przypadku umowy zawieranej z Konsumentem niezależnie od 

OWS zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 

r. poz. 134). OWS stosuje się do umowy sprzedaży zawartej z Konsumen-

tem w zakresie, w jakim przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa 

nie stanowią inaczej.

2.4. Akceptacja OWS następuje przez podpisanie umowy handlowej, 

złożenie zamówienia, a w przypadku braku umowy lub zamówienia 

także poprzez doręczenie faktury lub odbiór Wyrobu.

2.5. Sprzedawca w pierwszej kolejności stosuje OWS pomimo innych 

wzorców (umów, regulaminów, ogólnych warunków) stosowanych 

przez Kupującego.

3. ZASADY ZAWIERANIA I WYKONYWANIA UMÓW SPRZEDAŻY ORAZ RE-

ALIZACJI ZAMÓWIEŃ.

3.1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje przez złożenie zamówienia 

przez Kupującego i przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę, o ile Ku-

pujący niezwłocznie wyraźnie nie sprzeciwi się warunkom wynikającym  

z przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia – odpowiedzi na zamówie-

nie, najpóźniej w terminie 2 kolejnych dni roboczych od chwili dorę-

czenia mu oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia. Wówczas 

Strony wiąże umowa o treści określonej w zamówieniu Kupującego, z 

uwzględnieniem warunków zawartych w przyjęciu zamówienia. Kupu-

jący ponosi odpowiedzialność za skutki podania w zamówieniu nie-

właściwych bądź niepełnych danych uniemożliwiających poprawną 

realizację zamówienia. 

3.2. Wszelkie zmiany, uzupełnienia umów, jak również wszelkie zawia-

domienia, oświadczenia, itp. dokonywane przez Strony w związku z 

realizacją umowy, powinny być pod rygorem nieważności sporządzone  

w formie pisemnej, chyba że Strony postanowiły inaczej.

3.3. Cena Wyrobów jest ustalana na podstawie Cennika z dnia wysta-

wienia faktury lub odrębnej oferty Sprzedawcy złożonej Kupującemu. 

Kupujący nie może powoływać się na nieznajomość aktualnego Cen-

nika. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dowolnego udzielania upu-

stów, rabatów i organizowania promocji związanych ze sprzedawanymi 

Wyrobami.

3.4. Cena Wyrobów obejmuje ich załadunek w magazynie Sprzedawcy 

wózkiem widłowym na środki transportu. Środki transportu przezna-

czone do przewożenia Wyrobów powinny być przystosowane do zała-

dunku ich za pomocą wózka widłowego.

3.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo sprzedaży swoich Wyrobów wy-

łącznie w formie pełnopaletowej.

3.6. Miejscem spełnienia świadczenia jest magazyn Sprzedawcy, chyba 

że Sprzedawca zobowiązał się przesłać Kupującemu lub Konsumento-

wi Wyroby do oznaczonego miejsca.

3.7. W chwili odbioru Wyrobów, Wyroby muszą być przez Kupującego 

lub Konsumenta sprawdzone pod względem ilościowym, a przez Kupu-

jącego również pod względem jakościowym. Kupujący ma obowiązek 

niezwłocznego zgłoszenia wszelkich widocznych wad Wyrobów lub ich 

opakowania, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te wady 

w późniejszym czasie, z zastrzeżeniem pkt 3.8. 

3.8. Dopuszcza się do 2% łącznej ilości Wyrobów z danej umowy sprze-

daży (a w przypadku Wyrobów z betonu komórkowego do 3%) zawie-

rających wady o charakterze uszkodzeń mechanicznych powstałych 

wskutek załadunku lub pakowania, a także transportu i rozładunku je-

żeli w danej umowie sprzedaży Sprzedawca jest za nie odpowiedzialny. 

W zakresie wskazanym powyżej odpowiedzialność Sprzedawcy zostaje 

wyłączona.

3.9. Wyroby odebrane przez Kupującego uważa się za wolne od wad 

jawnych. Odbiór Wyrobów potwierdzony podpisem osoby uprawnionej 

przez Kupującego na dokumencie wydania Sprzedawcy oznacza utra-

tę praw Kupującego do jakichkolwiek roszczeń w przyszłości związa-

nych z brakami ilościowymi lub wadami jawnymi wydanych Wyrobów.  

W momencie wydania Wyrobów w magazynie Sprzedawcy Kupują-

cemu lub jego przewoźnikowi, przechodzą na Kupującego wszelkie 

ciężary związane z Wyrobami, a także wszelkie ryzyko oraz niebezpie-

czeństwo przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Wyrobów.

3.10. Kupujący, który dokonuje odbioru Wyrobów własnym transportem 

lub przy udziale przewoźnika, odpowiada za właściwe zabezpieczenie 

ładunku poprzez stosowanie w szczególności ograniczników przesuwu 

palet oraz pasów zaciskowych. Ewentualne straty powstałe w wyniku 

niewłaściwego transportu nie obciążają Sprzedawcy.

3.11. Po uzgodnieniu przez Strony, Sprzedawca dostarczy Wyroby wła-

snym transportem lub przy udziale przewoźnika do oznaczonego miej-

sca, a koszty transportu zostaną uwidocznione na fakturze dokumen-

tującej sprzedaż, chyba że cena za Wyrób zawiera koszty transportu. 

W każdym wypadku, przed dokonaniem sprzedaży, w celu obliczenia 

kosztów transportu, Kupujący lub Konsument zobowiązany jest podać 

ostateczne miejsce dostawy Wyrobów.

3.12. W sytuacji, gdy Wyroby są dostarczane przez Sprzedawcę do 

miejsca wskazanego przez Kupującego lub Konsumenta, są oni zobo-

wiązani do odbioru jakościowego i ilościowego Wyrobów po zakoń-

czonym transporcie i ewentualnym rozładunku realizowanym przez 

Sprzedawcę.

3.13. Faktura zostaje wystawiona przez Sprzedawcę Kupującemu lub 

Konsumentowi z określeniem terminu i sposobu płatności należności 

za Wyroby. Za datę płatności Strony przyjmują datę uznania środków 

pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy. Faktury muszą 

zostać zapłacone w uzgodnionej walucie oraz w terminach płatno-

ści wskazanych na fakturach. Kupujący nie ma prawa dokonywania 

potrąceń jakichkolwiek wierzytelności z należnościami Sprzedawcy. 

Kupujący nie jest uprawniony do jednostronnego zawieszenia swoich 

zobowiązań płatniczych.

3.14. W przypadku opóźnienia płatności, Sprzedawcy przysługuje prawo 

naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej, a w przy-

padku zakupu przez Kupującego – odsetek ustawowych za opóźnienie  

w transakcjach handlowych.

3.15. Po upływie terminu płatności lub przekroczeniu przyznanego Ku-

pującemu limitu kupieckiego, Sprzedawca ma prawo wstrzymać wy-

dawanie Wyrobów Kupującemu oraz przyjmowanie nowych zamówień, 

a wszelkie płatności Kupującego wobec Sprzedawcy stają się natych-

miast wymagalne bez względu na umówiony uprzednio termin zapła-

ty. Wstrzymanie dostaw lub skorzystanie przez Sprzedawcę z innych 

uprawnień przewidzianych w niniejszych OWS na wypadek popadnię-

cia przez Kupującego w opóźnienie, wyklucza możliwość dochodzenia 

przez Kupującego jakichkolwiek roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, w szczególności roszczeń odszko-

dowawczych za szkody wynikłe dla Kupującego wskutek wstrzymania 

dostaw, postawienia w stan wymagalności wszelkich wierzytelności 

Sprzedawcy wobec Kupującego lub skorzystania przez Sprzedawcę z 

innych uprawnień, o których mowa powyżej.

3.16. Do czasu pełnej zapłaty za Wyroby i opakowania tj. zwrotne pale-

ty transportowe, pozostają one własnością Sprzedawcy. W przypadku 

opóźnienia w płatnościach, Sprzedawca może skierować pisemne 

żądanie zwrotu pobranych a nie zapłaconych Wyrobów i opakowań. 

Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić wszystkie 

niezapłacone Wyroby i opakowania w miejsce wskazane przez Sprze-

dawcę w ciągu 14 dni od chwili skierowania żądania.

3.17. Pracownik Działu Obsługi Klienta Sprzedawcy może żądać przed-

płaty za zamawiane Wyroby, jeżeli znana mu jest sytuacja finanso-

wa Kupującego, która może wskazywać, iż nie dokona on zapłaty za 

dostarczone Wyroby lub zapłata będzie dokonana z opóźnieniem, 

w szczególności gdy Kupujący wcześniej nie dotrzymywał terminów 

płatności lub jeżeli Kupującego nie łączą ze Sprzedawcą stałe stosunki 

handlowe.

3.18. Kupujący, który nie dokonuje odbioru Wyrobów osobiście własnym 

transportem, zobowiązany jest przekazać Sprzedawcy przed odbiorem 

podpisane upoważnienie do odbioru zawierające następujące dane: 

- imię i nazwisko kierowcy, - serię i numer dokumentu tożsamości - 

numer rejestracyjny pojazdu, - numer i datę zamówienia. Kierowca 

powinien być uprzedzony o obowiązku wylegitymowania się dowodem 

tożsamości na żądanie Sprzedawcy.

3.19. Upoważnienie powinno być podpisane przez Kupującego lub oso-

bę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Kupującego. 

Sprzedawca ma prawo odmówić wydania Wyrobów osobie nie po-

siadającej wymaganego upoważnienia bez ponoszenia jakiejkolwiek 

odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego lub osoby 

trzecie z tego tytułu. Kupujący jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy 

za koszty poniesione w związku z brakiem upoważnienia, w szczegól-

ności koszty składowania Wyrobów, o których mowa w pkt 3.22. OWS.

3.20. W przypadku, gdy Sprzedawca dostarcza Wyroby do miejsca 

wskazanego przez Kupującego, obowiązkiem Kupującego jest zapew-

nienie:

3.20.1. aby we wskazanym miejscu znajdowała się osoba posiadająca 

upoważnienie do odbioru Wyrobów, 

3.20.2. droga dojazdowa do miejsca dostawy była odpowiednia,

3.20.3. warunków do rozładunku i samego rozładunku. 

3.21. W przypadku, gdy w miejscu wskazanym przez Kupującego brak 

jest osoby posiadającej wymagane upoważnienie, Sprzedawca ma 

prawo wydać Wyroby osobie, która zobowiąże się do ich przyjęcia  

w imieniu Kupującego na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. Ryzy-

ko związane z wydaniem Wyrobów obciąża w tej sytuacji Kupującego.

3.22. W przypadku braku odbioru Wyrobów w ustalonym terminie i kon 

eczności ich składowania na terenie magazynu Sprzedawcy, Kupujący 

zobowiązany będzie zapłacić Sprzedawcy opłatę magazynową na za-

sadach i w wysokości określonej w umowie handlowej, ofertach Sprze-

dawcy i/lub przyjęciu zamówienia.

4. OPŁATY DODATKOWE ZWIĄZANE Z PRZERZUTAMI WYROBÓW.

4.1. Niezależnie od innych postanowień OWS, Kupujący zapłaci na rzecz 

Sprzedawcy opłaty dodatkowe, związane z przerzutami w ramach 

realizacji zamówienia, na zasadach określonych w pkt 4.2. – 4.5. oraz  

w aktualnym Cenniku.

4.2. Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę handlową lub jaką-

kolwiek inną umowę cywilnoprawną dotyczącą sprzedaży Wyrobów, 

zapłaci na rzecz Sprzedawcy opłatę logistyczną w przypadkach i na 

warunkach wskazanych w pkt 4.3. i 4.4. oraz w wysokości wskazanej  

w aktualnym Cenniku. Opłata logistyczna zostanie powiększona o 

należny podatek VAT i może zostać naliczona odrębnie w stosunku do 

każdego z przypadków wymienionych poniżej.

4.3. Opłata logistyczna zostanie naliczona, gdy Kupujący: 

4.3.1. zamówi Wyroby, które nie są produkowane w miejscu ich odbioru 

przez Kupującego oraz zrezygnuje z ich zakupu po dokonaniu przerzu-

tu Wyrobów do umówionego miejsca odbioru;

4.3.2. zamówi Wyroby w formie pełnopaletowej oraz dokona korekty 

ilościowej i/lub jakościowej zamówienia po dokonaniu przerzutu Wy-

robów do umówionego miejsca odbioru. Do opłaty logistycznej doli-

czony zostanie koszt transportu przerzutu w obie strony ustalony na 

podstawie stawek transportowych obowiązujących na dzień zwrotne-

go przerzutu. 

4.4. Zapłata należności z tytułu opłaty logistycznej oraz kosztów trans-

portu nastąpi na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę faktury. 

Termin płatności ustalony zostanie na podstawie obowiązującej Strony 

umowy handlowej lub innej umowy cywilnoprawnej. W innych wypad-

kach termin płatności zostanie wskazany na fakturze i wynosić będzie 

7 dni od dnia jej doręczenia Kupującemu.

4.5. W razie nieodebrania przez Kupującego w uzgodnionym terminie 

odbioru zamówionych Wyrobów, które zostały przerzucone do miej-

sca odbioru, zostanie naliczona od Kupującego na rzecz Sprzedawcy 

opłata za usługę składowania w wysokości wskazanej w aktualnym 

Cenniku. Uiszczenie opłaty za usługę składowania, do której zosta-

nie doliczony należny podatek VAT, nastąpi w terminie ustalonym na 

podstawie obowiązującej Strony umowy handlowej lub innej umowy 

cywilnoprawnej. W pozostałych wypadkach termin płatności zostanie 

wskazany na fakturze i wynosić będzie 7 dni od dnia doręczenia faktury 

Kupującemu.

5. ZALICZKI.

5.1. Niezależnie od innych postanowień niniejszych OWS, w przypadku 

Kupującego, który nie zawarł ze Sprzedawcą umowy handlowej lub ja-

kiejkolwiek innej umowy cywilnoprawnej dotyczącej sprzedaży Wyro-

bów, a także Konsumenta, zobowiązany on będzie do zapłaty na rzecz 

Sprzedawcy zaliczki w wysokości 100% zamówienia.

5.2. Zaliczka zostanie zapłacona przez Kupującego lub Konsumenta  

w momencie złożenia zamówienia. Wpłata zaliczki zostanie potwier-

dzona przez Sprzedawcę fakturą zaliczkową.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

6.1. W każdym przypadku całkowita odpowiedzialność odszkodowaw-

cza Sprzedawcy wobec Kupującego jest ograniczona do rzeczywistej 
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straty oraz wartości sprzedanych Wyrobów. Ponadto Sprzedawca nie 

jest odpowiedzialny za utracone przez Kupującego lub rzeczywistego 

użytkownika korzyści. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za 

powstanie szkody związanej z nieprawidłowym i niezgodnym z prze-

znaczeniem użyciem Wyrobów.

6.2. Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności za wady Wyrobów, 

jeśli Kupujący w chwili ich zakupu lub wydania wiedział o wadzie. Po-

wyższe zastrzeżenie nie dotyczy sprzedaży konsumenckiej.

6.3. Rękojmia za wady sprzedanych Kupującemu Wyrobów zostaje wy-

łączona. 

6.4. Kupujący przed dalszą odsprzedażą Wyrobów zobowiązany jest do 

zbadania rzeczy pod względem jakościowym, w szczególności w razie 

długiego okresu przechowywania Wyrobu na składzie Kupującego. Za 

długi okres rozumie się czas przekraczający jeden miesiąc. 

6.5. W przypadku kierowania pod adresem Kupującego roszczeń z ty-

tułu rękojmi za wady rzeczy przez dalszych kupujących, w tym Konsu-

mentów, przy dalszej odsprzedaży Wyrobów, Kupujący obowiązany jest 

do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o kierowanym rosz-

czeniu, umożliwić mu zbadanie Wyrobu odsprzedanego oraz docho-

wać najwyższej staranności w rozpatrywaniu reklamacji dalszego ku-

pującego, w tym Konsumenta, pod rygorem utraty swoich uprawnień 

względem Sprzedawcy z tytułu wady sprzedanego Wyrobu. To samo 

dotyczy uznania roszczenia Konsumenta lub pozostawienia reklamacji 

Konsumenta bez rozpoznania bez poinformowania Sprzedawcy o kie-

rowanym roszczeniu.

6.6. Kupujący jest zobowiązany do informowania dalszych kupujących 

nabywających Wyroby w ramach dalszej ich odsprzedaży o koniecz-

ności zbadania Wyrobu przed jego zabudowaniem, wbudowaniem lub 

innym wykorzystaniem Wyrobu, które powoduje konieczność montażu, 

pod względem ilościowym i jakościowym, zwłaszcza w zakresie widocz-

nych wad rzeczy, różnic kolorystycznych, itp. Sprzedawca nie pokrywa 

kosztów montażu i demontażu Wyrobu, jeżeli ewentualna wada rzeczy 

lub różnica kolorystyczna była widoczna przy wydaniu Wyrobu.

6.7. Zgłoszenie reklamacji Wyrobu nie zwalnia Kupującego z obowiązku 

terminowej i pełnej zapłaty należności z tytułu realizacji zamówienia.

7. WSKAZÓWKI ODNOŚNIE OCENY REKLAMACJI PRODUKTÓW BETONO-

WYCH (nie dotyczy produktów z grupy TERMALICA i TERMOBET).

7.1. Na powierzchni Produktów betonowych dopuszczalne jest występo-

wanie odchyleń w jednolitości faktury warstwy wierzchniej. Odchyle-

nia te są spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach 

surowców, samym procesem produkcyjnym, a także przez zmianę 

warunków twardnienia. Odchylenia te nie są uważane za istotne pod 

warunkiem, że parametry techniczne Produktów spełniają wymagania 

odpowiednich norm. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do 

reklamacji.

7.2. W niektórych przypadkach mogą wystąpić różnice kolorystyczne 

Produktów. Różnice te wynikać mogą na skutek różnych warunków 

dojrzewania (temperatura, wilgotność powietrza) spowodowanych 

np. kolejnością zapełniania komór dojrzewalni, porą dnia, zmianami 

pogody oraz zmiennym wskaźnikiem wodno-cementowym mieszanki 

(mimo zastosowania zaawansowanych technicznie metod kontroli 

wilgotności betonu), zmienną ilością zaczynu cementowego na po-

wierzchni wyrobów, zmianami barwy cementu, a także uziarnienia 

i koloru kruszywa. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na zmianę 

kolorystyki Produktów jest wiek betonu. Różnice kolorystyczne mogą 

ujawnić się przy zastosowaniu do zabudowy wyrobów pochodzących 

z różnych partii produkcyjnych. Powstają one za sprawą niewielkich 

różnic w charakterystykach poszczególnych maszyn, pory produkcji 

danych partii oraz na skutek występujących minimalnych różnic w ma-

teriałach wyjściowych. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy 

do reklamacji.

7.3. Na wytwarzanych Produktach mogą występować naloty – wykwity. 

Powstawanie wykwitów jest zjawiskiem naturalnym, losowym i całko-

wicie niezależnym od producenta. Są one jednakże zjawiskiem przej-

ściowym i w zależności od ich rodzaju i nasilenia oraz intensywności 

użytkowania wyrobów zanikają w okresie do kilku lat. Na czas zanikania 

wykwitów mają również wpływ warunki atmosferyczne podczas użyt-

kowania. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.

7.4. W szczególnych wypadkach na powierzchni Produktów mogą być 

obecne włoskowate mikrospękania. Są one niezauważalne na suchych 

Produktach, a zlokalizować je można wyłącznie na powierzchni w trak-

cie jej wysychania. Zjawisko to następuje w wyniku skurczu, który ma 

miejsce podczas procesu wiązania betonu. Prowadzone na szeroką 

skalę badania dowodzą, że występujące mikrospękania skurczowe 

nie wpływają na obniżenie własności użytkowych, jak również nie są 

powodem zaniżenia parametrów technicznych Produktów. Powyższe 

okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.

7.5. Na krawędziach Produktów (dotyczy to zwłaszcza Produktów bez-

fazowych) mogą występować tzw. wypływki, które powstają w wyniku 

stopniowego zużywania się formy oraz jej stempli. Wypływki te znikają 

w czasie układania oraz eksploatacji nawierzchni. Występowanie wy-

pływek nie obniża wartości użytkowych Produktów i nie stanowi pod-

stawy do reklamacji.

7.6. Kolorystyka Produktów zamieszczonych w katalogach lub Cenniku 

Sprzedawcy albo zabudowanych w ogrodach wystawowych lub innych 

ekspozycjach, może różnić się od poszczególnych partii produkcyj-

nych i ma charakter wyłącznie informacyjny. Przed zabudowaniem 

rekomenduje się dokładne sprawdzenie stanu Produktów. Różnice w 

odcieniach kolorów nie stanowią podstaw do reklamacji.

8. GWARANCJA JAKOŚCI RZECZY SPRZEDANEJ.

8.1. Sprzedawca udziela gwarancji na Produkty.

8.2. Szczegółowe warunki gwarancji, rodzaje Produktów objętych gwa-

rancją oraz zasady postępowania reklamacyjnego z tytułu gwarancji 

zostały określone w dokumencie Warunki Gwarancji Jakości rzeczy 

sprzedanej przez Bruk-Bet sp. z o.o. - zał. F-3 I-RJ(PR-OC), który jest 

udostępniony na stronie internetowej www.bruk-bet.pl.

 

9. OPAKOWANIA. 

9.1. Wyroby są pakowane na paletach transportowych lub w BIG-BA-

G-ach.

9.2. Palety transportowe oznakowane logo „BRUK-BET” oraz palety euro 

– stanowią opakowania zwrotne.

9.3. Od Konsumentów dokonujących zakupu na paletach zwrotnych, 

pobierana jest kaucja, która zostanie zwrócona Konsumentowi, jeśli 

odda on nieuszkodzone palety do magazynu Sprzedawcy w ciągu 90 

dni od ich wydania. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu palet, 

ich wartość podlega fakturowaniu. 

9.4. W przypadku zakupów dokonywanych przez Kupujących, palety 

zwrotne stanowią produkt handlowy, który każdorazowo podlega fak-

turowaniu.

9.5. Tryb i warunki odkupu palet zwrotnych stanowi aktualny dokument 

Zasady obrotu używanymi paletami w Bruk-Bet Sp. z o.o., który jest 

udostępniony na stronie internetowej www.bruk-bet.pl wraz z załącz-

nikami. 

9.6. Niektóre rodzaje kostek posiadają kostki brzegowe i połówkowe, 

które są oferowane wraz z kostkami podstawowymi w ściśle określonej 

ilości na 1 m kw. Ewentualny nadmiar kostek brzegowych i połówko-

wych nie podlega zwrotowi, zaś ich niedobór powinien być uzupełniany 

przez Kupującego poprzez docinanie całych kostek.

9.7. Do każdej palety z Produktami dołączona jest etykieta identyfika-

cyjna Produktu. 

9.8. W przypadku, gdy Produkty znajdujące się na paletach transpor-

towych są dodatkowo pakowane w tekturowe opakowania należy 

przechowywać je w pomieszczeniach suchych, nie narażając ich na 

działanie warunków atmosferycznych. Palet z takimi Produktami nie 

należy składować jedna na drugiej ze względu na możliwości powsta-

nia uszkodzeń Produktów.

9.9. Dla Produktów pakowanych w tekturowe pudełka jednostką mini-

malnej sprzedaży jest pojedyncze opakowanie.

9.10. W jednostkowych opakowaniach kartonowych znajdują się po-

szczególne formaty Produktów zapakowane w ściśle określonej ilości 

(dotyczy to powierzchni lub długości).

9.11. Jeśli Sprzedawca określa zastosowanie spoin w montażu Produk-

tów podawane ilości Produktów uwzględniają te spoiny.

9.12. Brak stosowania się do wyżej wskazanych zaleceń Sprzedawcy 

przez Kupującego lub Konsumenta, wyłącza odpowiedzialność Sprze-

dawcy za powstałe w wyniku nieprawidłowego przechowywania wady 

Produktu.

10. POUFNOŚĆ.

10.1. Informacje techniczne, handlowe i finansowe w formie mate-

rialnej i niematerialnej, które Sprzedawca przekazuje Kupującemu  

w wykonaniu umowy sprzedaży są poufne i stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Informacje te obejmują informacje 

dotyczące Produktów, dostawców, klientów, metod, strategii, kwestii 

technicznych, tajemnic handlowych, procesów, patentów, wynalazków, 

know-how i praw własności intelektualnej.

10.2. Kupujący nie może podawać do wiadomości publicznej ani ko-

rzystać z informacji przekazanych przez Sprzedawcę w żadnym innym 

celu niż uzgodniony przez Strony i wynikający z prawidłowego wyko-

nania umowy. Obowiązek zachowania poufności jest nieograniczony 

w czasie.

10.3. Kupujący musi podjąć wszelkie niezbędne kroki i środki ostroż-

ności, aby wykluczyć ujawnienie informacji dostarczonych przez 

Sprzedawcę osobie trzeciej. Kupujący nałoży obowiązek zachowania 

poufności na swoich pracowników oraz zaangażowane osoby trzecie. 

Każde naruszenie warunków niniejszego paragrafu przez podmiot sto-

warzyszony, zarząd lub pracowników Kupującego będzie uważane za 

naruszenie obowiązku zachowania poufności przez Kupującego. 

10.4. Ograniczenia w zakresie ujawniania i korzystania z informacji 

przekazanych przez Sprzedawcę nie obowiązują w odniesieniu do in-

formacji, co do których Kupujący może wykazać że: 

10.4.1. były już powszechnie znane w momencie ich ujawniania;

10.4.2. musiały zostać przekazane w wyniku ustawowego obowiązku 

lub prawomocnego orzeczenia sądu.

10.5. Ochrona Danych osobowych:

10.5.1. Sprzedawca udostępnia Kupującemu dane osobowe jedynie w 

celu prawidłowego wykonania zobowiązań umownych.

10.5.2. Jeśli Sprzedawca ujawnia Kupującemu dane osobowe, Kupujący 

ma obowiązek przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i 

regulacji dotyczących ochrony danych.

10.5.3. Kupujący stosuje odpowiednie środki fizyczne, techniczne i or-

ganizacyjne, aby zapewnić poziom ochrony danych osobowych odpo-

wiedni do danego ryzyka oraz zdolność do zagwarantowania ciągłej 

poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług 

przetwarzania.

10.5.4. Sprzedawca zapewnia ochronę danych osobowych swoich 

Kupujących będących osobami fizycznymi, a także reprezentantów i 

pracowników osób prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami w 

tym zakresie oraz na warunkach określonych w aktualnie obowiązują-

cej Polityce bezpieczeństwa danych osobowych Sprzedawcy. Klauzule 

informacyjne zamieszczone są na stronie www.bruk-bet.pl. 

11. SIŁA WYŻSZA.

11.1. W przypadku zaistnienia okoliczności będących przejawem siły 

wyższej, Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku świadczenia wynika-

jącego z umowy sprzedaży i niniejszych OWS w czasie trwania takich 

okoliczności oraz nie ponosi z tego tytułu ujemnych konsekwencji 

prawnych.

11.2. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Kupują-

cego i Konsumenta o wystąpieniu okoliczności określonych w pkt 11.1.

12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

12.1. Kupujący może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki w reali-

zacji zamówienia przekraczającej 60 dni (za wyjątkiem sytuacji, gdy 

Strony ustalą inaczej) wynikłej z przyczyn zawinionych wyłącznie przez 

Sprzedawcę, jeżeli Kupujący co najmniej raz wezwał na piśmie Sprze-

dawcę do realizacji zamówienia.

12.2. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku opóź-

nienia Kupującego w zapłacie lub opóźnienia w  odbiorze Wyrobów 

dłuższego niż 14 dni.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

13.1. We wszystkich spornych kwestiach związanych z umową sprze-

daży prawem właściwym jest prawo polskie, a jurysdykcja przysługuje 

sądowi polskiemu. Wyłączone jest zastosowanie norm kolizyjnych oraz 

Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej 

sprzedaży towarów.

13.2. Wszelkie zmiany do OWS zaproponowane przez Kupującego lub 

Konsumenta przy składaniu zamówienia wymagają dla swojej ważno-

ści pisemnej zgody Sprzedawcy.

13.3. W razie, gdyby jakiekolwiek postanowienia OWS okazały się nie-

ważne, bezskuteczne lub niewykonalne, nie uchybia to ważności i sku-

teczności pozostałych postanowień OWS.

13.4. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy sprzedaży Strony 

poddadzą do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy miejsco-

wo dla siedziby Sprzedawcy. 

13.5. Niniejsze OWS nie mają na celu ograniczenia w jakikolwiek spo-

sób praw konsumenta przewidzianych w powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa.

13.6. W przypadku rozbieżności między umową handlową lub inną umo-

wą cywilnoprawną zawartą między Kupującym i Sprzedawcą a niniej-

szymi OWS, pierwszeństwo mają postanowienia umowy.

13.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany OWS. Uważa się, że 

Kupujący zaakceptował zmianę OWS, jeżeli dowiedziawszy się o treści 

zmian nie wypowiedział umowy łączącej go ze Sprzedawcą w najbliż-

szym możliwym terminie wypowiedzenia. 

13.8. Sprzedawca może scedować, odnowić, przenieść, obciążyć lub 

podzlecić wykonanie umowy lub pewnej jej części (w tym należności 

przypadających do zapłaty przez Kupującego) bez uprzedniej zgody 

Kupującego. 

13.9. Aktualne OWS obowiązują od 10 czerwca 2021 roku.

INFORMACJE ZAWARTE W KATALOGACH I CENNIKACH SPRZEDAWCY NIE 

STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU ART. 66 I N. KODEKSU CYWILNEGO.
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