Obchodné a platobné podmienky
1.) V CP je zahrnutá cena za dopravu skiel na tvar miesta nepravidelným
rozvozom v prípade ucelenej objednávky skla a jednej navážky skla plne vyťaženým
vozidlom bez hydraulickej ruky (HR). V prípade dopravy autom s HR a použitia HR k
zloženiu stojanov budú pripočítané príplatky za manipuláciu so stojanmi vo výške 36,00
€/hod. a čakaciu dobu vozidla vo výške 17,00 €/hod. Minimálna účtovacia jednotka v
oboch prípadoch je 0,5 hod.
2.) V CP je zahrnutá energetická prirážka, ktorej výška k dnešnému dnu činí 0,124 €/kg
skla. V prípade jej uprav výrobcami skloviny v čaše realizácie zákazky bude účtovaná
podľa aktuálnej sadzby.
3.) Platobné podmienky: Platba na predfaktúru. Všetky ceny uvedené v CP sú bez DPH!
4.) Dodacie lehoty sa riadia dohodnutým harmonogramom dodávok. Všeobecné dodacie
termíny (počítané odo dňa doručenia záväznej objednávky, príp. dodávky skloviny od
výrobcu na sklad):
5-10 pracovných dní na štandardné izolačné sklá
10-15 pracovných dní na tvrdené a vrstvené bezpečnostné sklá
15-20 pracovných dní na špeciálne izolačné sklá (zložené z tvrdených, alebo vrstvených
skiel, štrukturálne izolačné skla a pod.)
5.) Plošná kalkulácia je počítaná so zaokrúhľovaním rozmerov na celé cm nahor. Minimálna
účtovaná plocha je 0,4 m2 /ks.
6.) Naša CP je platná 30 dní. Pri zmene rozmerov, alebo počtu skiel je potrebné CP
aktualizovať!
7.) Prosíme, aby ste pri ďalšej korešpondencii a objednávke uvádzali číslo ponuky! Pokiaľ
na objednávke nebude uvedené číslo CP, potom bude objednávka spracovaná a
vyfakturovaná v cenách podľa aktuálne platného všeobecného cenníka.
8.) Prepravné stojany sú zapožičané zdarma na dobu maximálne 1 mesiaca odo dňa ich
dodania.
9.) V prípade dodávok skla na stavbu, pokiaľ sú potrebné povolenia a súhlasy dotknutých
organov a osôb, tieto zabezpečuje objednávateľ!
10.) Izolačné skla sú kalkulované a vyrábané v zložení podľa požiadaviek zákazníka, TITO
spol. s.r.o. preto nenesie zodpovednosť za prípadné nesplnenie podmienok stanovenych
technickými normami a inými právnymi predpismi.
11.) Hodnota Ug= 1,1 W/m2°K pri použití 16 mm dištančných rámikov/Argon, platí pre
vertikálne zasklenia.
12.) Kalkulované sklá v CP nie sú staticky počítané!
13.) Skla typu ESG (tepelne predpnuté, alebo inač tepelne upravené) sú vyrábané v súlade
s normou STN EN 12150. Pri všetkých tepelne predpnutých sklách (nesprávne tiež
nazývaných

"kalenými") existuje určité riziko samovoľnej explózie v dôsledku pôsobenia kryštálov
sulfidu niklu. Toto riziko sa dá významné znížiť (na úroveň cca.1%) prevedením tepelne
stabilizačného testu, tzv. HS-testu. Pokiaľ sú tepelne predpnuté sklá objednávané bez
HStestu, nie je možné poskytnúť záruku na prípadné spontánne prasknutia takýchto skiel.
Príplatok za HS-test činí 13,00 €/m2 a je ho možné technologicky realizovať do rozmeru
2580x6000 mm! Prípadná samovoľná explózia tepelne predpnutého skla nie je dôvodom k
reklamácii!
14.) Pri vrstvených bezpečnostných sklách (VSG) vyrobených z tabúľ tvrdeného, alebo
inak tepelne predpnutého skla (ESG, TVG) je každá jednotlivá tabuľa brúsená zvlášť pred
tepelnou úpravou. Z uvedeného dôvodu je nutné počítať s možným predsadením hrán
podľa normy STN EN ISO 12543-5; ďalej je nutné počítať so štandardným javom "V-nut"
v dôsledku obojstranného opracovania hrán na každej tabuli tepelne predpnutého skla.
15.) Pokiaľ zákazníkovi pripadne z estetických
presklených konštrukciách použitie čiernych
skiel aplikovať sieťotlač čiernou farbou o
štandardného tmelenia. Príplatok za takúto
aplikáciou sieťotlače.

dôvodov nevyhovuje pri štrukturálnych
dištančných rámikov, je možné u takýchto
šírke 20 mm, ktorá slúži na prekrytie
službu činí 9,00 €/bm dĺžky hrany skla s

16.) V prípade použitia štrukturálneho tmelenia UV stálym silikónom nie je možné plniť
medzisklenný priestor Argonom, preto sa u týchto skiel mení hodnota Ug= 1,4 W/m2°K.
17.) V prípade presklenych konstrukcii s poziadavkou na koeficient hlukoveho útlmu Rw,
disponujeme certifikátmi, skúškami a prehláseniami zhody od výrobcov všeobecnej
skloviny, ktoré boli skúšané v krajinách EU a vlastnými prehláseniami zhody spracovateľov
a výrobcov izolačných skiel. Nedisponujeme certifikátmi a skúškami, ktoré by boli
zrealizované na Slovensku v TSUS, n.o. .
18.) Sklá v CP su kalkulované ako pravouhlé, pokiaľ nie je uvedené inak. Pri sklách s
atypickými tvarmi je metodika výpočtu nasledovná: počíta sa najbližšia minimálna
pravouhlá
plocha, ktorá sa vynásobí príslušným príplatkom v % podľa tabuľky tvarov v cenníku, resp.
% príplatkom uvedeným v CP.
19.) Pri objednávaní smaltovaného skla (emaily, parapetne skla), je minimálne
jednorazové objednávané množstvo 50 m2. V prípade, že plocha skla v objednávke
nedosiahne uvedenú hranicu, účtuje sa jednorazový príplatok za každé farbenie vo výške
400,00 €/bez DPH! Zároveň chceme zákazníkov upozorniť, aby objednávku takýchto skiel
avizovali s predstihom, nakoľko pokiaľ sa požadovaná farba nenachádza skladom v závode,
dodací termín na dodavky farieb je minimálne 6 týždňov!
20.) Smaltovane skla sú považované za parapetne, preto ma byt pri ich testovaní
a skúšaní použité čierne pozadie. Pri prechode svetelných lúčov cez smaltovane sklo sa
farbenie na skle môže javiť ako nehomogénne a môžu sa na ňom vytvárať mapy a obrazy
hviezdicových tvarov, prípadné drobné bodky ako zvyšky farby.
21.) Pri objednávke printových skiel (sklá so sieťotlačou, alebo digitálnou potlačou) je
potrebný písomný súhlas objednávateľa so vzorkou vo formáte 1:1 podľa objednávky,
ktorá je vyhotovená pred začiatkom sériovej výroby. Na prípadne odchýlky vo farebných
odtieňoch, optické chyby vyplývajúce z technologických postupov výrobca neposkytuje
žiadne záruky!
22.) Pri výrobe farbených skiel (smaltovaných a printových) je maximálny prípustný
rozdiel vo farebnom odtieni medzi vzorkou a dodaným sklom Δe=2.
23.) Na základe požiadavky zákazníka sme schopní zabezpečiť výrobu a doručenie vzorky

farbeného skla. Táto bude zákazníkovi vyfakturovaná a v prípade objednávky skla podľa
CP bude hodnota vzorky na faktúre za dodávku skla dobropisovaná.
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