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Tento dokument upravuje právní vztahy založené kupní smlouvou uzavřenou mezi společností
Inoutic / Deceuninck, spol. s r.o. a prodejci výrobků společnosti Inoutic / Deceuninck, spol. s r.o. (dále jen
„prodejci výrobků Inoutic“) a je nedílnou součástí této kupní smlouvy. Na uvedený kupní vztah se uplatní
rovněž úprava obsažená ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti Inoutic / Deceuninck, spol. s r.o.

Podmínky pro prodejce výrobků Inoutic
Firma, která je prodejcem stavebních systémů Inoutic, musí
»  být prodejcem stavebních materiálů 
»  mít možnost stavební materiál skladovat
»  mít příslušné živnostenské oprávnění
»  provozovat min. 1 obchodní místo přístupné veřejnosti v běžné prodejní době. 

Jako prodejce výrobků musíte dále propagovat značku Inoutic a prodávat výrobky Inoutic prostřednictvím
originálních reklamních a marketingových materiálů společnosti Inoutic / Deceuninck, spol. s r.o. a poskytovat 
svým zákazníkům cenové nabídky, základní servis a poradenství.

Při splnění těchto podmínek Vám poskytneme:

»  propagační tiskoviny, ceníky, technickou dokumentaci a další materiály k výrobkům Inoutic
»  reklamní vzorky materiálu, vzorníky barev a další propagační produkty
»  podporu ze strany našich obchodních zástupců při projednávání technických detailů se zákazníky a při
    organizaci seminářů a školení pro vaše zákazníky
»  školení pro vás a vaše zaměstnance
»  možnost podpory ve vaší lokální reklamní a propagační činnosti na výrobky Inoutic nebo při účasti
    na lokálních výstavách
»  možnost bezplatné dopravy v rámci obchodní sítě
»  standardní slevy podle obchodních podmínek

Katalog produktů stavebních systémů společnosti Inoutic / Deceuninck, spol. s r. o.
Informace pro prodejce stavebních systémů Inoutic
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Terasové systémy Twinson
Terrace
 Massive a Massive Pro
Multifunkční profily
Venkovní LED osvětlení pro terasy
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Ceník
Terasové systémy Twinson
Terrace

Č.
profilu Obrázek Popis

Délka / 
obsah 
balení

Barva
Min. 
objed-
návka

Počet balení
v kontejneru

Termín 
dostup-
nosti

Doporučená 
prodejní 
cena EUR 

Měrná 
jednotka 
ceny

9555 Terasové prkno, 140 / 28 mm

6 m /
1 ks

503, 504, 522
1 ks 60

S
7,92 bm

502, 509, 510 21

4 m / 
1 ks

502, 503, 504, 
509, 510, 522 1 ks 80 10 7,92 bm

9486
Balení:
PVC spona P9528 + šroub P9546 pro
hliníkové podkladové profily

85 x 
spona 
+ 100 x 
šroub

– 1 balení – S 51,90 balení

9512 Počáteční a koncová nerezová spona pro 
hliníkové podkladové profily

– /
10 ks – 10 ks – S 0,90 ks

9483

Balení:
PVC spona P9540 + šroub P9538
+ montážní bit pro podkladový
profil Twinson

100 x 
spona 
+ 120 x 
šroub
+ bit

– 1 balení – S 44,96 balení

9484

Balení:
PVC spona P9540 + šroub P9538
+ montážní bit pro podkladový
profil Twinson

600 x 
spona 
+ 720 x 
šroub
+ 3 x bit

– 1 balení – S 250,00 balení

2761 Počáteční a koncový hliníkový profil,
8 / 30 mm

3 m /
1 ks – 1 ks 2436 S 1,53 bm

9543 Okopový hliníkový profil „F“, 40 / 65 mm 6 m /
1 ks

12 - černá,
65 - elox,
66 - hnědá elox

1 ks 100 S 7,20 bm

9481
Počáteční a koncová nerezová spona 
P9529 pro podkladový profil Twinson
+ šroub P9542

10 x 
spona 
+ 10 x 
šroub

– 1 balení – S 7,78 balení

9482 Balení:
koncová krytka P9557 + svorka P9539

10 x 
krytka 
+ 20 x 
svorka

502, 503, 504, 
509, 510, 522 1 balení – 21 12,77 balení

9442 Ventilační mřížka k terasovému profilu
basic P 9555

6 m / 
2 ks

12 - černá,
65 - elox,
66 - hnědá elox

2 ks – 42 11,55 bm
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Terasové systémy Twinson
Massive a Massive Pro

Č.
profilu Obrázek Popis

Délka / 
obsah 
balení

Barva
Min. 
objed-
návka

Počet balení
v kontejneru

Termín 
dostup-
nosti

Doporučená 
prodejní 
cena EUR 

Měrná 
jednotka 
ceny

9360 Terasové prkno plné, 140 x 20 mm 6 m /
1 ks

503, 504

1 ks 45

14

10,22 bm

502, 509, 510, 522 21

9366 Počáteční a koncový hliníkový profil
21 / 28 mm pro hliníkové podkladové profily

3 m /
1 ks – 1 ks – S 1,87 bm

9363
Počáteční a koncový okopový hliníkový 
profil F“ 40 / 57 mm pro podkladový profil 
Twinson P9552

6 m /
1 ks

12 - černá,
65 - elox,
66 - hnědá elox

1 ks 120 21 5,62 bm

9477
Balení:
nerezová spona P9364 + šroub P9542 pro 
podkladový profil Twinson P9552 a dřevo

100 x 
spona 
+ 110 x 
šroub
+ 1 x bit

– 1 balení – S 45,00 balení

9469 Balení:
spona PVC pro hliníkové podkladové profily

100 x 
spona 
+ 110 x 
šroub + 
1 x bit

– 1 balení – S 46,28 balení

9440 Ventilační mřížka k terasovému profilu 
Massive P 9360

6 m / 
2 ks

12 - černá,
65 - elox,
66 - hnědá elox

2 ks – 42 11,07 bm

9369 Terasové prkno plné Massive Pro,
140 x 20 mm

6 m / 
1 ks 286, 288, 271, 270 1 ks 45 21 13,20 bm
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Terasové systémy Twinson
Multifunkční profily společné pro všechny terasové systémy

Č.
profilu Obrázek Popis

Délka / 
obsah 
balení

Barva
Min. 
objed-
návka

Počet balení
v kontejneru

Termín 
dostup-
nosti

Doporučená 
prodejní 
cena EUR 

Měrná 
jednotka 
ceny

9523 Podkladový hliníkový profil nenosný,
50 x 16 mm pro P9555, P9520, P9360

6 m /
1 ks – 1 ks 240 S 5,25 bm

9524 Podkladový hliníkový profil nosný,
50 x 80 mm pro P9555, P9520, P9360

6 m /
1 ks – 1 ks 63 21 14,78 bm

9522 Podkladový hliníkový profil, 50 x 50 mm
pro P9555, P9520, P9360

6 m /
1 ks – 1 ks 88 S 7,25 bm

9552 Podkladový profil Twinson, 48 / 35 mm pro 
P9555, P9360

6 m /
1 ks –

1 ks 208

S

3,90 bm

4,5 m /
1 ks – 21

9495
Balení:
nerezová spojka rohová P9527, třídy A2
+ šroub P9515 pro podkladový profil P9524

10 x 
spojka 
+ 40 x 
šroub

– 1 balení – S 40,42 balení



Terasové systémy Twinson
Multifunkční profily společné pro všechny terasové systémy

Č.
profilu Obrázek Popis

Délka / 
obsah 
balení

Barva
Min. 
objed-
návka

Počet balení
v kontejneru

Termín 
dostup-
nosti

Doporučená 
prodejní 
cena EUR 

Měrná 
jednotka 
ceny

9468 Balení: nerezová spojka P 9521 třídy A2 + 
šroub P 9515 pro podkladový profil P9522

10 x 
spojka 
+ 40 x 
šroub

– 1 balení – S 31,99 balení

9489 Balení:
nerezová spojka P9514 + šroub P9515

10 x 
spojka
+ 10 x 
šroub

– 1 balení – 21 16,06 balení

9556 Soklová lišta, 78 / 10 mm

6 m /
2 ks

503, 504, 522
2 ks 106

S
5,66 bm

502, 509, 510 21

4,5 m / 
2 ks

502, 503, 504,
509, 510, 522 2 ks 106 21 5,66 bm

9518 Okopový hliníkový profil „L“, 42/ 50 mm 4,5 m /
1 ks

12 - černá,
65 - elox,
66 - hnědá elox

1 ks 176 21 5,67 bm

2753 Nerezový šroub, 35 mm
100 x 
šroub
+ 1 x bit

– 100 ks – 21 0,20 ks

9546 Nerezový šroub, 13 mm –/
100 ks – 100 ks – 21 0,07 ks

9393 Twinson terasový čistič 1 ks – 1 ks – 35 14,07 ks

9545 Čistič O-Clean 200 ml – 1 ks – 21 17,25 ks

9429 Nástavec k podkladové patce P 9431, výška
podstavce 40 mm 25 ks – 1 balení – S 0,57 ks

9430
Podkladová patka výškově stavitelná
35 až 55 mm pro podkladový profil P 9522 
a P 9524 

5 ks – 1 balení – S 2,65 ks

9431
Podkladová patka výškově stavitelná
55 až 95 mm pro podkladový profil P 9522 
a P 9524 

5 ks – 1 balení – S 2,85 ks

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Inoutic / Deceuninck, spol. s r. o. si vyhrazuje právo úpravy cen a změn v sortimentu.
Termín dostupnosti je vyznačen v tabulce (S = skladem; 6 = 6 pracovních dní od potvrzení objednávky atd.)
V případě rozvozu společností Inoutic je třeba k termínu dostupnosti připočítat příslušný počet dní dle harmonogramu rozvozů.
Skladové položky dodáváme pouze v obvyklém množství. Při větší objednávce je termín dostupnosti stanoven individuálně.
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Terasové systémy Twinson
Venkovní LED osvětlení pro terasy

Č.
profilu Popis Délka / obsah balení Barva

Min. 
objed-
návka

Počet balení
v kontejneru

Termín 
dostup-
nosti

Doporučená 
prodejní 
cena EUR 

Měrná 
jednotka 
ceny

9410 Sada - 6 x LED osvětlení
+ doplňky

6 x LED, 1 x transformátor, 1 x hlavní kabel 10 m,  
1 x prodlužovací kabel 10 m - 1 balení - 21 103,95 balení

9411 Hlavní kabel pro LED osvětlení 1 x hlavní kabel (10 m) s 6 odbočkami černá 1 balení - 35 26,25 balení

9412 Prodlužovací kabel 10 m 1 x prodlužovací kabel černá 1 balení - 35 17,85 balení

9413 Samostatné LED světlo 1 x LED s připojovacím kabelem 0,25 m - 1 balení - 35 15,75 balení

P 9410

P 9411

P 9412 

P 9413
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Barevný sortiment
Terasové systémy Twinson
Terrace, Massive, Massive Pro

T = Terrace, M = Massive, MP = Massive Pro

Barevné vzorky jsou reprodukce a mohou se lišit od originálu.
Na obrázku je znázorněno přirozené stárnutí barvy. V největším výřezu vidíte barvu, kterou materiál Twinson postupem času získá.

502 T, M
lékořice

510 T, M
břidlice

503 T, M
lískový ořech

522 T, M
vlašský ořech

270 MP
dub - hnědá antika

271 MP
dub - kouřově šedá

509 T, M
kámen

504 T, M
kůra

286 MP
přírodní kámen

288 MP
šedý kámen
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Přehled profilů
Terasové systémy Twinson
Terrace

9

9468
10 x 9521
40 x 9525



Přehled profilů
Terasové systémy Twinson
Massive a Massive Pro

10

P 9468
10 x P 9521
40 x P 9525

P 9360 P 9369

P 9522

P 9524

P 9366

P 9363

P 9440

P 9518

P 2754

P 9556

P 9552 P 9495

P 9527 (SST A2) P 9515

P 9531

P 9523

 -> 10 x P 9527 (SST A2)
 -> 40 x P 9515

P 9364
P 9542

P 9477  -> 100 x P 9364
 -> 110 x P 9542
 -> 1 x R2 bit

P 9365 P 9367P 9478  -> 100 x P 9365
 -> 110 x P 9367
 -> 1 x TX 10 bit

P 9514
P 9515 P 2753P 9489  -> 10 x P 9514

 -> 10 x P 9515
 g 100 x P 2754
 g 1 x R2 bit

P 9429 P 9430 P 9431

P 9469

Multifunkční profily
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Kalkulační tabulky
pro výpočet orientačních potřeb materiálu
Terrace a Massive

Upozornění!
V kalkulaci se nepočítá s uzavřenými rámy. 
Veškerá uvedená množství jsou přibližná. 

Vezměte prosím na vědomí, že množství závisí na velikosti, tvaru a směru pokládky terasy, případně podkladové konstrukce (viz šipky).
Důležité: Informace k podkladové konstrukci se vztahují k pokládce pouze v podélném směru, nikoliv k uzavřeným rámům.
Přesné hodnoty získáte při použití našeho kalkulačního softwaru.

Ve směru pokládky krytiny ≥

2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 4 m 4,5 m 5 m 5,5 m 6 m

2 m

bm desky 28 35 42 49 56 63 70 77 84

Startovací spony 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Montážní spony 84 98 112 126 140 154 168 182 196

bm podkladní profily 12 14 16 18 20 22 24 26 28

2,5 m

bm desky 35 44 53 61 70 79 88 96 105

Startovací spony 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Montážní spony 105 123 140 158 175 193 210 228 245

bm podkladní profily 15 18 20 23 25 28 30 33 35

3 m

bm desky 42 53 63 74 84 95 105 116 126

Startovací spony 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Montážní spony 126 147 168 189 210 231 252 273 294

bm podkladní profily 18 21 24 27 30 33 36 39 42

3,5 m

bm desky 49 61 74 86 98 110 123 135 147

Startovací spony 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Montážní spony 147 172 196 221 245 270 294 319 343

bm podkladní profily 21 25 28 32 35 39 42 46 49

4 m

bm desky 56 70 84 98 112 126 140 154 168

Startovací spony 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Montážní spony 168 196 224 252 280 308 336 364 392

bm podkladní profily 24 28 32 36 40 44 48 52 56

4,5 m

bm desky 63 79 95 110 126 142 158 173 189

Startovací spony 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Montážní spony 189 221 252 284 315 347 378 410 441

bm podkladní profily 27 32 36 41 45 50 54 59 63

5 m

bm desky 70 88 105 123 140 158 175 193 210

Startovací spony 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Montážní spony 210 245 280 315 350 385 420 455 490

bm podkladní profily 30 35 40 45 50 55 60 65 70

5,5 m

bm desky 77 96 116 135 154 173 193 212 231

Startovací spony 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Montážní spony 231 270 308 347 385 424 462 501 539

bm podkladní profily 33 39 44 50 55 61 66 72 77

6 m

bm desky 84 105 126 147 168 189 210 231 252

Startovací spony 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Montážní spony 252 294 336 378 420 462 504 546 588

bm podkladní profily 36 42 48 54 60 66 72 78 84
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Twinson Fencing
Plotový systém
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Ceník
Twinson Fencing
Plotový systém

Č.
profilu Popis Délka / obsah balení Barva

Min. 
objed-
návka

Počet balení
v kontejneru

Termín 
dostup-
nosti

Doporučená 
prodejní 
cena EUR 

Měrná 
jednotka 
ceny

9272 Počáteční a koncová patka (levá a pravá)
+ šrouby viz tabulka níže 12 - černá,

65 - šedá 1 – 35 202,99 balení

9273 Středová patka + šrouby viz tabulka níže 12 - černá,
65 - šedá 1 – 35 77,67 balení

9282 Počáteční a koncový set, délka 1,15 m
(pohledová výška 1,15 m) viz tabulka níže 12 - černá,

65 - šedá 1 balení – 28 103,66 balení

9283 Počáteční a koncový set, délka 2,35 m
(pohledová výška 1,84 m) viz tabulka níže 12 - černá,

65 - šedá 1 balení – 28 149,64 balení

9274 Spojovací set, délka 1,15 m
(pohledová výška 1,15 m) viz tabulka níže 12 - černá,

65 - šedá 1 balení – 28 69,44 balení

9275 Spojovací set, délka 2,35 m
(pohledová výška 1,84 m) viz tabulka níže 12 - černá,

65 - šedá 1 balení – 28 91,43 balení

9555 Terasové prkno, 140 / 28 mm 6 m / 1 ks
503, 504, 522

1 ks 60
S

7,92 bm
502, 509, 510 21

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Inoutic / Deceuninck, spol. s r. o. si vyhrazuje právo úpravy cen a změn v sortimentu.
Termín dostupnosti je vyznačen v tabulce (S = skladem; 6 = 6 pracovních dní od potvrzení objednávky atd.)
V případě rozvozu společností Inoutic je třeba k termínům dostupnosti připočítat příslušný počet dní dle harmonogramu rozvozů.
Skladové položky dodáváme pouze v obvyklém množství. Při větší objednávce je termín dostupnosti stanoven individuálně.

Počáteční a koncový / 
Rohový sloupek

Set P 9282

Spojovací sloupek

Set P 9274

Spojovací sloupek

Set P 9275

Set P 9273
volitelný

Počáteční a koncový / 
Rohový sloupek

Set P 9283

Set P 9272
volitelný

Set P 9273
volitelný



Barevný sortiment
Twinson Fencing
Plotový systém
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Barevné vzorky jsou reprodukce a mohou se lišit od originálu.
Na obrázku je znázorněno přirozené stárnutí barvy. V největším výřezu vidíte barvu, kterou materiál Twinson postupem času získá. 

502
lékořice

510
břidlice

503
lískový ořech

522
vlašský ořech

509
kámen

504
kůra



Hliníkové obklady Premium
Systém AL venkovních obkladů
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Ceník
AL Premium 
Systém AL venkovních obkladů

17

Číslo 
profilu Popis Délka /

obsah balení Barva
Doporučená 
prodejní cena 
EUR 

Měrná
jednotka ceny

9579 AL obkladový profil,
166,5 / 13,5 mm 3 m / 2 ks

Lakování skupina D 10,20 bm 

Lakování skupina E 10,34 bm 

Lakování skupina F 10,47 bm 

Lakování skupina G 10,61 bm 

2761
Počáteční a koncový 
hliníkový profil, 8 / 30 mm - 
standardní detaily

3 m / 1 ks – 1,46 bm

9565 Hliníkový profil
pro detaily ostění 3 m / 1 ks

Lakování skupina D 9,58 bm 

Lakování skupina E 10,00 bm 

Lakování skupina F 10,40 bm 

Lakování skupina G 10,82 bm 

9566 Univerzální rohový
hliníkový profil 3 m / 1 ks

Lakování skupina D 13,34 bm

Lakování skupina E 13,84 bm

Lakování skupina F 14,33 bm

Lakování skupina G 14,83 bm

9572
Počáteční a koncový
hliníkový profil, 17,5 / 50 mm -
standardní detaily

3 m / 1 ks

Lakování skupina D 7,81 bm 

Lakování skupina E 8,11 bm 

Lakování skupina F 8,39 bm 

Lakování skupina G 8,69 bm 

9471 Pěnové dilatační těsnění 2 ks 12 černá 0,19 ks

9567 Počáteční (spodní) profil
s ventilační mřížkou 3 m / 1 ks

Lakování skupina D 19,61 bm 

Lakování skupina E 20,29 bm 

Lakování skupina F 20,93 bm 

Lakování skupina G 21,60 bm 

9569 Ukončovací (vrchní) profil
s ventilační mřížkou 3 m / 1 ks

Lakování skupina D 17,04 bm

Lakování skupina E 17,69 bm

Lakování skupina F 18,27 bm

Lakování skupina G 18,89 bm

9570 Nadokenní dokončovací 
profil s ventilační mřížkou 3 m / 1 ks

Lakování skupina D 18,79 bm 

Lakování skupina E 19,44 bm 

Lakování skupina F 20,05 bm 

Lakování skupina G 20,69 bm 

9488
Balení: montážní PVC 
spona P9588 + šroub P9593 
+ bit

200 x spona
+ 210 x šroub 
 + 1 x bit

– 63,69 balení

9499
Balení: PVC spojka P9573
+ šroub P9593 pro vodorovné 
napojení obkladových prken

20 x spojka
+ 21 x šroub – 43,18 balení

9487 Fixační PVC spona P9595
+ šroub P9594 + bit

40 x spona
+ 90 x šroub
+ 1 x bit

– 24,42 balení

9593 Šroub 35mm 210 ks – ks



Odstíny RAL k identifikaci cenové skupiny
AL Premium 
Systém AL venkovních obkladů

Cenová skupina D

18

RAL 1000

RAL 1015

RAL 7002

RAL 7009

RAL 7016

RAL 7030

RAL 7036

RAL 7043

RAL 8001

RAL 8011

RAL 8019

RAL 9001

RAL 9011

RAL 1001

RAL 1019

RAL 7003

RAL 7010

RAL 7021

RAL 7031

RAL 7037

RAL 7044

RAL 8002

RAL 8012

RAL 8022

RAL 9002

RAL 9016

RAL 1002

RAL 1020

RAL 7004

RAL 7011

RAL 7022

RAL 7032

RAL 7038

RAL 7045

RAL 8003

RAL 8014

RAL 8023

RAL 9003

RAL 9017

RAL 1011

RAL 1024

RAL 7005

RAL 7012

RAL 7023

RAL 7033

RAL 7039

RAL 7046

RAL 8004

RAL 8015

RAL 8024

RAL 9004

RAL 9018

RAL 1013

RAL 7000

RAL 7006

RAL 7013

RAL 7024

RAL 7034

RAL 7040

RAL 7047

RAL 8007

RAL 8016

RAL 8025

RAL 9005

RAL 1014

RAL 7001

RAL 7008

RAL 7015

RAL 7026

RAL 7035

RAL 7042

RAL 8000

RAL 8008

RAL 8017

RAL 8028

RAL 9010



Odstíny RAL k identifikaci cenové skupiny
AL Premium 
Systém AL venkovních obkladů

Cenová skupina E
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RAL 1004

RAL 5004

RAL 5015

RAL 5024

RAL 6005

RAL 6011

RAL 6018

RAL 6027

RAL 1005

RAL 5007

RAL 5017

RAL 6000

RAL 6006

RAL 6012

RAL 6019

RAL 6028

RAL 1017

RAL 5008

RAL 5018

RAL 6001

RAL 6007

RAL 6013

RAL 6020

RAL 6033

RAL 1027

RAL 5011

RAL 5019

RAL 6002

RAL 6008

RAL 6014

RAL 6021

RAL 1034

RAL 5012

RAL 5020

RAL 6003

RAL 6009

RAL 6015

RAL 6022

RAL 5003

RAL 5014

RAL 5021

RAL 6004

RAL 6010

RAL 6017

RAL 6025



Odstíny RAL k identifikaci cenové skupiny
AL Premium 
Systém AL venkovních obkladů

Cenová skupina F

20

RAL 1003

RAL 1023

RAL 2008

RAL 3007

RAL 3015

RAL 4002

RAL 5005

RAL 6016

RAL 1006

RAL 1032

RAL 2009

RAL 3009

RAL 3017

RAL 4003

RAL 5009

RAL 6024

RAL 1007

RAL 2000

RAL 2010

RAL 3011

RAL 3022

RAL 4005

RAL 5010

RAL 6026

RAL 1012

RAL 2001

RAL 2011

RAL 3012

RAL 3027

RAL 5000

RAL 5013

RAL 6029

RAL 1018

RAL 2002

RAL 2012

RAL 3013

RAL 3031

RAL 5001

RAL 5022

RAL 6032

RAL 1021

RAL 2003

RAL 3000

RAL 3014

RAL 4001

RAL 5002

RAL 5023

RAL 6034



Odstíny RAL k identifikaci cenové skupiny
AL Premium 
Systém AL venkovních obkladů

Cenová skupina G

21

LESK
Pro lesklé odstíny platí cena dle příslušné cenové skupiny a to pro všechny cenové skupiny a to pro všechny odstíny RAL uvedené 
v tabulkách.

MAT
Pro netučné uvedené odstíny matu je třeba konzultace, případně zvláštní cenová nabídky. Pro tučně uvedené odstíny matu platí cena 
dle příslušné cenové skupiny.

Standardní záruka na povrchovou úpravu je 5 let (dá se nabídnout záruka 10 let za příplatek).
Max. doba dodání 20 pracovních dnů.

RAL 1016

RAL 2007

RAL 3005

RAL 4006

RAL 5025

RAL 9006

RAL 1028

RAL 2013

RAL 3018

RAL 4007

RAL 5026

RAL 9007

RAL 1033

RAL 3001

RAL 3020

RAL 4008

RAL 6035

RAL 9022

RAL 1035

RAL 3002

RAL 3032

RAL 4009

RAL 6036

RAL 9023

RAL 1036

RAL 3003

RAL 3033

RAL 4011

RAL 7048

RAL 2004

RAL 3004

RAL 4004

RAL 4012

RAL 8029



Přehled profilů
AL Premium 
Systém AL venkovních obkladů
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Twinson Premium (O-Wall)
Systém venkovních obkladů

23



Č.
profilu Obrázek Popis

Délka / 
obsah 
balení

Barva
Min. 
objed-
návka

Počet balení
v kontejneru

Termín 
dostup-
nosti

Doporučená 
prodejní 
cena EUR 

Měrná 
jednotka 
ceny

9576 Obkladový profil, 166,5 / 13,5 mm 6 m / 
2 ks 502, 504, 510 2 ks 50 ks 21 6,02 bm

9562 Dokončovací hliníkový profil 3 m / 
1 ks

12 - černá
66 - hnědá 1 ks 320 ks 21 3,39 bm

9568 Krycí profil dokončovací pro P9562 3 m /
2 ks 502, 504, 510 2 ks 100 ks 21 3,80 bm

2761 Počáteční a koncový hliníkový profil,
8 / 30 mm - standardní detaily

3 m /
1 ks – 1 ks 2436 ks S 1,46 bm

9564 Venkovní rohový hliníkový profil 3 m /
1 ks – 1 ks 150 ks 21 3,72 bm

9571 Krycí profil pro P9564 3 m /
1 ks 502, 504, 510 1 ks 150 ks 21 9,10 bm

9565 Hliníkový profil pro detaily ostění 3 m /
1 ks

12 - černá
66 - hnědá 1 ks 132 ks 21 5,15 bm

9566 Univerzální rohový hliníkový profil 3 m /
1 ks

12 - černá
1 ks 112 ks 21 5,96 bm

66 - hnědá

9572 Počáteční a koncový hliníkový profil,
17,5 / 50 mm - standardní detaily 

3 m /
1 ks

12 - černá
66 - hnědá 1 ks 280 ks 21 4,06 bm

9471 Pěnové dilatační těsnění 2,5 m / 
1 ks 12 černá 2 ks – 21 0,19 ks

9567 Počáteční (spodní) profil
s ventilační mřížkou

3 m /
1 ks

12 - černá
1 ks

105 ks 21
11,75 bm

66 - hnědá 75 ks 21

9569 Ukončovací (vrchní) profil
s ventilační mřížkou

3 m / 
1 ks

12 - černá
66 - hnědá 1 ks 154 ks 21 9,70 bm

9570 Nadokenní dokončovací profil
s ventilační mřížkou

3 m / 
1 ks

12 - černá
1 ks

112 ks
21 11,62 bm

66 - hnědá 96 ks

9488
Balení:
montážní PVC spona P9588 + šroub P9593 
+ bit 

200 x 
spona 
+ 210 x 
šroub
+ 1 x bit

– 1 balení – 21 63,69 balení

9499
Balení:
PVC spojka P9573 + šroub P9593
pro vodorovné napojení obkladových prken

20 x 
spojka 
+ 21 x 
šroub

– 1 balení – 21 43,18 balení

9487 Fixační PVC spona P9595
+ šroub P9594 + bit 

40 x 
spona 
+ 90 x 
šroub
+ 1 x bit

– 1 balení – 21 24,42 balení

9596 Obkladová lišta, 78 / 10 mm 3 m / 
4 ks 502, 504, 510 4 ks 106 ks 42 5,92 bm

Ceník
Twinson Premium (O-Wall)
Systém venkovních obkladů
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Č.
profilu Obrázek Popis

Délka / 
obsah 
balení

Barva
Min. 
objed-
návka

Počet balení
v kontejneru

Termín 
dostup-
nosti

Doporučená 
prodejní 
cena EUR 

Měrná 
jednotka 
ceny

9598 Kotvící hliníkový profil k P9596 3 m / 
1 ks 12 - černá 1 ks – 21 7,92 bm

9593 Šroub O-Wall 35 mm 210 ks – 210 ks – 21 0,21 ks

2753 Nerezový šroub, 35 mm
100 x 
šroub + 
1 x bit

– 100 ks – 21 0,19 ks

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Inoutic / Deceuninck, spol. s r. o. si vyhrazuje právo úpravy cen a změn v sortimentu.
Termín dostupnosti je vyznačen v tabulce (S = skladem; 6 = 6 pracovních dní od potvrzení objednávky atd.)
V případě rozvozu společností Inoutic je třeba k termínu dostupnosti připočítat příslušný počet dní dle harmonogramu rozvozů.
Skladové položky dodáváme pouze v obvyklém množství. Při větší objednávce je termín dostupnosti stanoven individuálně.

25

Twinson Premium (O-Wall)
Systém venkovních obkladů



Barevný sortiment
Twinson Premium (O-Wall)
Systém venkovních obkladů

26

Barevné vzorky jsou reprodukce a mohou se lišit od originálu.
Na obrázku je znázorněno přirozené stárnutí barvy. V největším výřezu vidíte barvu, kterou materiál Twinson postupem času získá. 

502
lékořice

510
břidlice

504
kůra



Přehled profilů
Twinson Premium (O-Wall)
Systém venkovních obkladů
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28

PVC obklady Standard
Systém venkovních PVC obkladů
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Č.
profilu Obrázek Popis

Délka / 
obsah 
balení

Barva
Min. 
objed-
návka

Počet balení
v kontejneru

Termín 
dostup-
nosti

Doporučená 
prodejní 
cena EUR 

Měrná 
jednotka 
ceny

1024 Venkovní obklad dvojitý 300 mm 6 m / 
2 ks

003, 007, 015, 087, 
088, 089, 090, 096 2 ks 34 28 4,92 bm

1029 Napojovací krytka k P1024  - /
10 ks

003, 007, 015, 087, 
088, 089, 090, 096 10 ks  - 28 0,60 ks

1036 Venkovní obklad dvojitý 167 mm 6 m /
2 ks

003, 007, 015, 087, 
088, 089, 090, 096 2 ks 34 21 3,07 bm

1037 Napojovací krytka k P1036 - /
10 ks

003, 007, 015, 087, 
088, 089, 090, 096 10 ks - 21 1,67 ks

2750 Venkovní obklad 150 mm 6 m / 
2 ks

003, 007, 015, 087, 
088, 089, 090, 096

2 ks 72

21 2,72

bm

020, 145, 146, 109, 
110, 154, 025, 111, 
144, 143

21 5,21

116, 138, 139

646, 921, 603

019, 096, 004, 068, 
667, 072, 665, 008, 
083, 006, 071,
079, 076

2762 Napojovací krytka k P2750  - /
10 ks

003, 007, 015, 087, 
088, 089, 090, 096

10 ks

 - 21 0,59

ks

020, 145, 146, 109, 
110, 154, 025, 111, 
144, 143, 603

 - 21

2,50

019, 096, 004, 068, 
667, 072, 665, 008, 
083, 006, 071, 
079, 076

3,73

1020 Počáteční a koncový profil 6 m 003, 007, 015, 087, 
088, 089, 090, 096 1 ks 112 21 1,54 bm

1013 Spojovací profil 6 m 003, 007, 015, 087, 
088, 089, 090, 096 1 ks 80 21 2,20 bm

1021 Ukončovací profil 6 m 003, 007, 015, 087, 
088, 089, 090, 096 1 ks 70 21 2,10 bm

1028 Okapnice 6 m 003, 007, 015, 087, 
088, 089, 090, 096 1 ks 80 21 3,49 bm

1122 Vnitřní a vnější rohový profil 6 m 003, 007, 015, 087, 
088, 089, 090, 096 1 ks 36 21 4,06 bm

1022 Počáteční profil 6 m 003 5 ks 160 21 1,90 bm

2753 Nerezový šroub, 35 mm
100 x 
šroub
+ 1 x bit

- 100 ks  - 21 0,19 ks

1096 Šroub 30 mm 250ks - 1balení  - 21 5,80 balení

Ceník
PVC obklady Standard
Systém venkovních PVC obkladů
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Č.
profilu Obrázek Popis

Délka / 
obsah 
balení

Barva
Min. 
objed-
návka

Počet balení
v kontejneru

Termín 
dostup-
nosti

Doporučená 
prodejní 
cena EUR 

Měrná 
jednotka 
ceny

2755 Ukončovací profil 3 m / 
1 ks

020, 145, 146, 109, 
110, 154, 025, 111, 
144, 143, 603

1 ks 1020 21 6,11 bm019, 096, 004, 068, 
667, 072, 665, 008, 
083, 006, 071,
079, 076

2758 Vnější rohový profil se systémem svorek
+ P 2755

3 m / 
1 ks

12 - černá,
65 - hliník 1 ks 1020 21 3,93 bm

2756 Vnější rohový profil se systémem svorek
+ P 2755 (2x)

3 m / 
1 ks

12 - černá,
65 - hliník 1 ks 390 21 8,49 bm

2757 Vnitřní rohový profil se systémem svorek
+ P 2755 (2x)

3 m / 
1 ks

12 - černá,
65 - hliník 1 ks 240 21 8,61 bm

2759 Vrchní díl spojovacího prvku + P 2760 3 m / 
1 ks

020, 145, 146, 109, 
110, 154, 025, 111, 
144, 143, 603

1 ks 800 21

14,60

bm019, 096, 004, 068, 
667, 072, 665, 008, 
083, 006, 071,
079, 076

14,60

2760 Spodní díl spojovacího prvku + P 2759 3 m / 
1 ks 65 - hliník 1 ks 640 21 4,83 bm

2763 Okrajový krycí profil z hliníku 3 m / 
2 ks

12 - černá,
65 - hliník 2 ks 660 21 3,16 bm

2761 Počáteční a koncový hliníkový profil
- 8 / 30 mm - standardní detaily

3 m / 
1 ks - 1 ks 2436 ks S 1,46 bm

Ceník
PVC obklady Standard
Systém venkovních PVC obkladů

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Inoutic / Deceuninck, spol. s r. o. si vyhrazuje právo úpravy cen a změn v sortimentu.
Termín dostupnosti je vyznačen v tabulce (S = skladem; 6 = 6 pracovních dní od potvrzení objednávky atd.)
V případě rozvozu společností Inoutic je třeba k termínu dostupnosti připočítat příslušný počet dní dle harmonogramu rozvozů.
Skladové položky dodáváme pouze v obvyklém množství. Při větší objednávce je termín dostupnosti stanoven individuálně.
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Barevný sortiment
PVC obklady Standard
Systém venkovních PVC obkladů

Profily P 1024 - povrchová struktura

Profily P 1036 - s kresbou dřeva a probarvené

003
bílá

DEC.0003 
dopravní bílá 
RAL ± 9016

089
světle modrá

DEC.0088 
písková  
RAL ± 1015

007
světle šedá

DEC.0007 
světle šedá  
RAL ± 1013

087
macchiato

DEC.0096 
creme 
RAL ± 9001

090
perlově šedá

DEC.0089 
světle modrá  
RAL ± 180-6

096
krémově bílá

DEC.0090 
perlově šedá  
RAL ± 7001

088
písková

DEC.0087 
macchiato 
RAL ± 1019

015
slonová kost

DEC.0015 
slonová kost světlá 
RAL ± 1013
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Barevný sortiment
PVC obklady Standard
Systém venkovních PVC obkladů

Profily P 2750 - hladké

Profily P 2750 - barevné folie

Přírodní kresba dřeva

Metalické dekory

Plné barvy s dekorem dřeva

Hladké barevné fólie

003
bílá

DEC.020
přírodní dub

DEC.116
pyrit

DEC.019 
teplá bílá 
RAL ± 9010

DEC.083 
světle zelená 
RAL ± 6021

089
světle modrá

DEC.154
ořech

DEC.921 
grafitová černá 
hladká * RAL ± 9011 

DEC.072 
antracitová šedá 
RAL ± 7016

007
světle šedá

DEC.145
irský dub

DEC.138
bronz

DEC.096 
krémová 
RAL ± 9001

DEC.006 
jedlově zelená 
RAL ± 6009

087
macchiato

DEC.109
divoká třešeň

090
perlově šedá

DEC.025
slatinný dub

DEC.603 
antracitová šedá 
hladká RAL ± 701

DEC.665 
achátově šedá 
RAL ± 7038

DEC.008 
černohnědá 
RAL ± 8022

DEC.144
macore

088
písková

DEC.110
zlatý dub

DEC.646 
světlá slonová kost 
hladká * RAL ± 1015 

DEC.667 
čedičově šedá 
RAL ± 7012 

DEC.076 
vínová červená 
RAL ± 3005

015
slonová kost

DEC.146
rustikální třešeň

DEC.139
stříbro

DEC.004 
stříbrošedá 
RAL ± 7001

DEC.071 
zářivá modrá 
RAL ± 5007

DEC.068 
křemenná šedá 
RAL ± 7039

DEC.079 
ocelově modrá 
RAL ± 5011

Barevné vzorky jsou reprodukce a mohou se lišit od originálu.

096
krémově bílá

DEC.111
černá třešeň

DEC.143
šedý cedr
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Přehled profilů
PVC obklady Standard
Systém venkovních PVC obkladů

100 ks

250 ks

10 ks

10 ks

(10 ks)
1037

1036

1036

1036

1036

16
7

17.5



Murvinyl
Systém obkladů říms a podhledů
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Č.
profilu Obrázek Popis

Délka / 
obsah 
balení

Barva
Min. 
objed-
návka

Počet balení
v kontejneru

Termín 
dostup-
nosti

Doporučená 
prodejní 
cena EUR 

Měrná 
jednotka 
ceny

317 Obkladový profil, šířka 100 mm

4 m /
10 ks

0003 10 ks 30 ks

21

0,74 bm
6 m /
10 ks S

130 Obkladový profil, šířka 165 mm 6 m / 
5 ks 1110, 1025 5 ks 39 ks 21 4,51 bm

180 Obkladový profil, šířka 100 mm 6 m /
10 ks

0003
10 ks 30 ks

21
1,11 bm

0015 35

131 Římsový obklad, šířka 210 mm 6 m / 
2 ks 0003 2 ks 32 ks 21 4,24 bm

112 Spojovací profil složený

6 m /
10 ks 0003 10 ks 65 ks 21 1,16

bm
2,7 m / 
5 ks 1025, 1110 5 ks 600 ks 21 3,66

125 Počáteční a koncový profil složený

6 m /
10 ks 0003 10 ks 210 ks 21 1,16

bm
2,7 m / 
5 ks 1025, 1110 5 ks 840 ks 21 3,66

159 Koncový profil fasádní 6 m /
10 ks 0003 1 ks 55 ks 21 1,31 bm

197 Roh vnitřní 6 m /
10 ks 0003 1 ks 32 ks 21 1,20 bm

115 Roh vnější 6 m /
10 ks 0003 1 ks 37 ks 21 1,20 bm

109 Počáteční a koncový profil

6 m /
10 ks

0003 1 ks 85 ks 21
0,93

bm
0015 10 ks 85 ks 35

6 m /
5 ks 1025, 1110 5 ks 170 ks 21 3,03

158 Počáteční a koncový profil 6 m / 10 
ks 0003 10 ks 70 ks 21 1,31 bm

157 Vnější roh pro P 131 – /
50 ks 0003 50 ks 18 ks 21 2,73 ks

123 Ventilační mřížka, šířka 50 mm 6 m / 
5 ks 0003 5 ks 96 ks 21 2,86 bm

108 Spojovací profil 6 m /
10 ks 0003 10 ks 77 21 0,99 bm

Ceník
Murvinyl
Systém obkladů říms a podhledů

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Inoutic / Deceuninck, spol. s r. o. si vyhrazuje právo úpravy cen a změn v sortimentu.
Termín dostupnosti je vyznačen v tabulce (S = skladem; 6 = 6 pracovních dní od potvrzení objednávky atd.)
V případě rozvozu společností Inoutic je třeba k termínu dostupnosti připočítat příslušný počet dní dle harmonogramu rozvozů.
Skladové položky dodáváme pouze v obvyklém množství. Při větší objednávce je termín dostupnosti stanoven individuálně.
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Systém slev
Murvinyl
Systém obkladů říms a podhledů

36

Barevné vzorky jsou reprodukce a mohou se lišit od originálu.
* Barva 0015 - béžová pouze k vnitřnímu použití!

0003
bílá

1025
tmavý dub

0015
béžová *

1110
zlatý dub



Přehled profilů
Murvinyl
Systém obkladů říms a podhledů
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PVC pěnový parapet Inoutic (Deeplas)
Venkovní a vnitřní pěnové parapety
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Č.
profilu Obrázek Popis Délka / obsah balení Barva Doporučená prodejní 

cena EUR Měrná jednotka ceny

1018 Parapet z tvrzené pěny 
90 mm 6 m / 2 ks 0003 3,90 bm

1035 Parapet z tvrzené pěny 
150 mm 6 m / 2 ks 0003 5,39 bm

1034 Parapet z tvrzené pěny 
175 mm 6 m / 2 ks 0003 6,10 bm

1026 Parapet z tvrzené pěny 
200 mm 6 m / 2 ks 0003 6,91 bm

1032 Parapet z tvrzené pěny 
230 mm 6 m / 2 ks 0003 7,81 bm

1027 Parapet z tvrzené pěny 
275 mm 6 m / 2 ks 0003 8,41 bm

1031 Parapet z tvrzené pěny 
300 mm 6 m / 2 ks 0003 9,19 bm

1030 Parapet z tvrzené pěny 
400 mm 6 m / 1 ks 0003 12,40 bm

1039 Krytka koncová (100 mm) 50 ks 0003 0,43 ks

Ceník
PVC pěnový parapet Inoutic (Deeplas)
Venkovní a vnitřní parapety

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Inoutic / Deceuninck, spol. s r. o. si vyhrazuje právo úpravy cen a změn v sortimentu.
Termín dostupnosti je vyznačen v tabulce (S = skladem; 6 = 6 pracovních dní od potvrzení objednávky atd.)
V případě rozvozu společností Inoutic je třeba k termínu dostupnosti připočítat příslušný počet dní dle harmonogramu rozvozů.
Skladové položky dodáváme pouze v obvyklém množství. Při větší objednávce je termín dostupnosti stanoven individuálně.
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Barevný sortiment
PVC pěnový parapet Inoutic (Deeplas)
Venkovní a vnitřní parapety

40

0003
bílá



Přehled profilů
PVC pěnový parapet Inoutic (Deeplas)
Venkovní a vnitřní parapety
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1.  Obecné vymezení VOP

  1.1.  Předmětem těchto VOP je rámcové vymezení práv a povinností smluvních stran při prodeji zboží nabízeného prodávajícím
    kupujícímu a přináší tak podrobnější úpravu kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.
  1.2.  V souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), se těmito VOP
    v aktuálním znění řídí a doplňuje obsah kupní smlouvy, pokud je na ně odkázáno v uzavřené kupní smlouvě, též v doručené
    objednávce kupujícího prodávajícímu, „Potvrzení objednávky“ ze strany prodávajícího, nebo v jiných dokumentech či
    ujednáních zakládajících smluvní vztah, jehož předmětem je prodej zboží prodávajícím nebo vztahy související s prodejem
    zboží, typicky například proforma faktura a daňový doklad (faktura), kterým je fakturována kupní cena, dodací list apod.. 
  1.3.  V případě odchylných ujednání v kupní smlouvě mají tyto před zněním VOP přednost. Úprava práv a povinností stran z právních
    vztahů týkajících se uzavírání kupních smluv s prodávajícím provedená těmito VOP je subsidiární a uplatní se tehdy, pokud
    jejich obsah není v rozporu s obsahem Pravidel obchodní spolupráce, které mezi sebou prodávající a kupující jako smluvní
    strany uzavřely, případně jiné smlouvy s prodávajícím vylučující výslovně použití těchto VOP a použijí se tedy pouze ta
    ustanovení, která nejsou odchylnou úpravou stran vyloučena.
  1.4.  Práva a povinnosti neupravené uzavřenou kupní smlouvou, jinou smlouvou, nebo těmito VOP se ve zbytku řídí právem České
    republiky, zejména občanským zákoníkem.

2.  Definice pojmů

  2.1.  Prodávající: Prodávajícím je obchodní společnost Inoutic / Deceuninck, spol. s.r.o., IČ:49445553 (DIČ: CZ49445553)  se sídlem 
    664 41 Popůvky, Vintrovna 23, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložka 12279. 
  2.2.  Kupující: Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba označená jako kupující v objednávce adresované prodávajícímu,
    nebo v kupní smlouvě.
  2.3.  Zboží: Obkladové, fasádní a podlahové systémy, dřevoplastové kompozitní systémy Twinson vyráběné, nebo dodávané některou
    ze společností Inoutic / Deceuninck v druzích, sortimentním složení a specifikaci dle aktuálního stavu zboží v rámci systému
    Inoutic-Online nebo v rámci Katalogu zboží prodávajícího. Toto zboží je vyráběno a dodáváno podle soudobých technických
    standardů a je určeno k dalšímu prodeji v maloobchodě, nebo k přímé montáži oprávněnou osobou.
  2.4.  Inoutic / Deceuninck: Toto označení zahrnuje nejen obchodní firmu prodávajícího, ale rovněž veškeré koncernové podniky
    Deceuninck Group, na kterých se podílí identické řídící osoby a osoby podrobené jednotnému řízení, a které vyrábějí, nebo
    dodávají navzájem komplementární zboží bez ohledu na to, zda označení Inoutic / Deceuninck je, či není součástí jejich
    obchodního jména (firmy).
  2.5.  Ceník: Ceníkem se rozumí seznam zboží nabízeného v uvedené době prodávajícím, který je dostupný přímo v systému
    Inoutic-Online nebo na vyžádání kupujícího k tomu oprávněnou osobou u zákaznického oddělení prodávajícího nebo pro zboží
    uvedené v Katalogu zboží prodávajícího v rámci tohoto Katalogu zboží prodávajícího. Změna ceníku je zákazníkům
    Inoutic / Deceuninck vždy oznámena nebo zpřístupněna.
  2.6.  Inoutic-Online: nástroj umožňující elektronickou komunikaci mezi společností Inoutic / Deceuninck a jejími obchodními
    partnery, tedy zejména mezi prodávajícím a kupujícím v případě, že byl kupujícímu sjednán do systému Inoutic-Online přístup.
    Obsah systému Inoutic-Online je variabilní pro různé typy uživatelů na základě jejich oprávnění. Inoutic-Online obsahuje
    obchodní modul pro objednávání zboží a správu objednávek, modul s technickou dokumentací k produktům společnosti
    Inoutic / Deceuninck, marketingový modul s marketingovými materiály ke stažení, reklamační modul pro zadávání a správu
    reklamací a řadu dalších informačních nástrojů. Přístup do systému Inoutic-Online mohou získat pouze přímí zákazníci
    společnosti Inoutic / Deceuninck, jejich zaměstnanci a v omezeném režimu také architekti, projektanti a další uživatelé z řad
    odborné veřejnosti (reklamní agentury, prodejci strojního a softwarového vybavení pro výrobce oken aj.). Přístup do systému
    Inoutic-Online si uživatel vyžádá prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách společnosti
    Inoutic / Deceuninck. Žádost uživatele následně prochází autorizací na straně společnosti Inoutic / Deceuninck. Inoutic-Online
    umožňuje získat informace o aktuálně nabízených produktech dle ceníku (čl. 2.5), o jednotlivých objednávkách, zadat
    konkrétní objednávku (v uvedení profilového označení produktu, barvy včetně provedení, typu, délky, minimálního objednacího
    množství, počtu kusů v balení, počtu balení a jednotkové nákupní ceny kupujícího). Po ukončení objednávkového procesu se
    daná objednávka automaticky potvrdí kupujícímu v elektronické podobě formou PDF dokumentu „Potvrzení objednávky“, který
    obsahuje základní údaje o objednaných produktech s údaji specifikovanými výše a s uvedením standardních dodacích termínů
    včetně nákupních cen daných produktů.
  2.7.  Obchodní kredit: Obchodní kredit je ze strany prodávajícího nejvyšší přípustná míra celkového objemu všech pohledávek
    prodávajícího vůči kupujícímu, a to jak splatných, tak dosud nesplatných, zejména pak pohledávek vzniklých z obchodního
    styku z již realizovaných dodávek zboží prodávajícího kupujícímu podle faktur vystavených prodávajícím kupujícímu, a to
    včetně daně z přidané hodnoty (dále také jen „DPH“). Kupující není oprávněn objednat u prodávajícího zboží a prodávající není
    povinen kupujícímu potvrdit jeho objednávku a zboží mu dodat, jestliže již celkový objem všech stávajících pohledávek
    prodávajícího vůči kupujícímu dosahuje nebo přesahuje povolený obchodní kredit anebo by převzetím takové objednávky byl
    dosažen nebo překročen povolený obchodní kredit.
  2.8.  Kontejner: Pro účely této smlouvy označuje jeden z možných obalů, použitých při dodávce zboží, kovový a vratný přepravní obal.
  2.9.  Faktura (daňový doklad): Fakturou (daňovým dokladem) se v textu rozumí písemný platební doklad, vystavený prodávajícím
    a mající všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Faktura je vystavována
    v českém jazyce pro zákazníky se sídlem v ČR a na Slovensku, pro zákazníky se sídlem v Maďarsku dle jejich požadavků

Všeobecné obchodní podmínky prodeje společnosti Inoutic / Deceuninck, spol. s r.o. 
pro stavební systémy (dále také jen „VOP“)
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    v maďarském nebo anglickém jazyce. Faktura je vystavována ve všech případech v €, pro české zákazníky bude faktura
    vystavována v € i Kč současně. Při přepočtu fakturovaných částek z € na Kč bude použit pevný měsíční kurs odpovídající datu
    vystavení faktury. Jedná se o kurs vyhlášený Českou národní bankou k prvnímu kalendářnímu dni příslušného kalendářního
    měsíce, ve kterém je vystavena faktura prodávajícího.
  2.10.  Katalog zboží prodávajícího: Jedná se o tištěný dokument s označením „Katalog produktů stavebních systémů Inoutic“, který
    obsahuje specifikaci zboží včetně cen zboží, minimálního objednávkového množství v segmentu stavební systémy (zejména
    Terasové systémy Twinson, plotové systémy, systém venkovních obkladů, systém venkovních PVC obkladů, systém obkladů říms
    a podhledů). Změny provedené v Katalogu zboží prodávajícího jsou zákazníkům Inoutic / Deceuninck vždy oznámeny
    nebo zpřístupněny.
  2.11.  Termín dodání zboží: Jedná se o určení doby, kdy je zboží předáno a dodáno kupujícímu a je-li určen lhůtou, pak v sobě zahrnuje
    i nepracovní dny. Termín dodání zboží v sobě zahrnuje termín dostupnosti zboží dle 2.13. a termín pro dopravu zboží dle
    Harmonogramu objednávek a rozvozů není-li výslovně dohodnut stranami jinak.
  2.12.  Dostupnost zboží: Jedná se o určení data, kdy je nebo bude zboží připraveno k dodání, tedy je nebo bude u Inoutic/Deceuninck
    evidováno skladem.
  2.13.  Minimální hodnota dodávky: Jedná se o minimální hodnotu zboží dodávaného prodávajícím kupujícímu v rámci jedné zásilky.
    Minimální hodnota dodávky je dle jednotlivých míst dodání určena v dokumentu označeném jako „Podmínky dodání zboží pod
    úrovní minimální hodnoty dodávky“ v systému Inoutic-Online, který obsahuje grafické vyobrazení jednotlivých regionů a údaje
    o konkrétním číselném vyjádření Minimální hodnoty dodávky a ceně za dopravu zboží zajišťovanou ze strany
    Inoutic / Deceuninck do daného regionu v případě, že hodnota dodávky je nižší než Minimální hodnota dodávky tam stanovená.
    Do hodnoty zboží se pro účely Minimální hodnoty dodávky počítá i DPH, je-li součástí kupní ceny zboží. 
  2.14.  Písemný dokument: Písemným dokumentem se rozumí listina zachycující písemnou formou právní jednání provedené některou
    ze smluvních stran a touto stranou podepsaná.

3.  Objednávky kupujícího

  3.1.  Kupující svou objednávku činí především elektronickou formou s využitím systému Inoutic-Online, který se nachází na
    internetové stránce www.inoutic-online.com. Uvedený systém objednávku kupujícího zpracuje, vypočítá cenu objednaného
    zboží a uvede její nejbližší možný termín dodání. PDF dokument „Potvrzení objednávky“ obsahující tyto údaje systém
    Inoutic-Online poskytne kupujícímu jako akceptaci objednávky. Tím je kupní smlouva uzavřena.
  3.2.  Zjistí-li kupující z PDF dokumentu „Potvrzení objednávky“, že se v jeho objednávce nebo v jejím zpracování vyskytla chyba, je
    povinen obratem, nejpozději pak do dne následujícího po převzetí PDF dokumentu „Potvrzení objednávky“, informovat o tom
    prodávajícího a požadovat opravu, jinak se potvrzená objednávka pokládá za platný způsob uzavření kupní smlouvy ve znění
    takto potvrzené objednávky.
  3.3.  Kupující svou objednávku může učinit i v listinné podobě podle jednotlivých položek Ceníku prodávajícího. Daná objednávka
    musí obsahovat zejména určení zboží, profilové číslo, barevné provedení, typ, délku a množství požadovaného zboží.
    V takovém případě kupující odešle prodávajícímu v písemné, faxové nebo e-mailové podobě svou závaznou objednávku, která
    je prodávajícím zpracována v pracovních dnech do 24 hodin a následně elektronicky potvrzena v PDF dokumentu – „Potvrzení
    objednávky“- nebo faxem či jinou listinou podobou kupujícímu se standardními dodacími podmínkami a uvedením termínu
    dodání zboží. Doručením takto potvrzené objednávky kupujícímu vzniká závazná kupní smlouva.

4.  Technický standard, jakost a užitné vlastnosti zboží

  4.1.  Technický standard zboží je určujícím ukazatelem míry kvality a užitných vlastností. Je tvořen soustavou údajů obsažených
    zejména v materiálu „Technický soubor“ pro zboží Stavební systémy.
  4.2.  Jakost a užitné vlastnosti zboží jsou představovány zejména fyzikálními (mechanickými), chemickými, vzhledovými
    (estetickými) vlastnostmi a vlastnostmi požadované bezpečnosti, které jsou stanoveny v dokumentech tvořících technický
    standard zboží.
  4.3.  Smluvní strany se dohodly, že na žádost kupujícího kupující obdrží materiál „Technický soubor“ příslušného zboží (včetně
    průběžně dodávaných aktualizací).
  4.4.  Kupující bere na vědomí, že nese ve smyslu platné právní úpravy plnou odpovědnost za podání úplných informací
    o vlastnostech zboží při jeho dalším prodeji, v případě prováděné instalace pak za dodržení všech doporučených montážních
    postupů při jeho zabudování do staveb konečných zákazníků.

5.  Kupní cena, platební podmínky

  5.1.  Smluvní strany se dohodly, že platný Ceník zboží je pro smluvní strany závazný do doby vydání dalšího (aktualizovaného) ceníku
    prodávajícím. Aktuální nákupní ceny kupujícího jsou uvedeny vždy v systému Inoutic-Online. V případě objednávek
    prostřednictvím systému Inoutic-Online jsou veškeré aktualizace již přednastaveny.
  5.2.  Kupující prohlašuje, že byl s platným Ceníkem prodávajícího seznámen nejpozději v okamžiku vyhotovení objednávky, a to
    v potřebném rozsahu, a výši cen tak akceptuje.
  5.3.  V případě, že kupující objednává u prodávajícího stavební systémy z Katalogu zboží prodávajícího, má se za to, že ceny uvedené
    v tomto Katalogu zboží prodávajícího jsou pro smluvní strany závazné až do doby vydání dalšího (aktualizovaného) Katalogu
    zboží prodávajícího. Kupující objednávající zboží ze sortimentu stavební systémy jinak než prostřednictvím systému
    Inoutic-Online prohlašuje, že byl s platným Katalogem zboží prodávajícího seznámen nejpozději v okamžiku vyhotovení
    objednávky, a to v potřebném rozsahu, a výši cen tak akceptuje.
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  5.4.  Prodávající zajistí, aby společně s dodávkou zboží byl kupujícímu doručen dodací list a aby v souvislosti s dodáním zboží byla
    kupujícímu následně a bez zbytečného odkladu doručena i faktura mající náležitosti daňového dokladu.
  5.5.  Smluvní strany se dohodly, že pokud bude k zajištění úhrady kupní ceny zboží nebo její části použita směnka, je tímto vytvořen
    směnečný vztah umožňující prodávajícímu (věřiteli) požadovat a uplatňovat splnění peněžitého dluhu dlužníka (kupujícího)
    podle úvahy věřitele (prodávajícího), a to buď vlastním plněním dluhu ze smlouvy, nebo ze směnky, popř. z obou těchto titulů
    s tím, že splněním z jednoho titulu zaniká nárok věřitele (prodávající) na plnění z titulu druhého. 
  5.6.  V případě, že kupující hodlá hradit kupní cenu zboží v hotovosti placením přímo prodávajícímu, lze tak činit pouze v sídle
    prodávajícího a pouze do výše 3.000,- EUR, při v platbě v EUR, či 82.500,-Kč, při platbě v Kč.

6.  Dostupnost zboží a potvrzování termínů

  6.1.  Skladové položky 
    Tyto položky jsou jako skladové položky prodávajícího v rámci Ceníku v systému Inoutic-Online označeny skladovým kódem „S“
    a společně s tím je uveden i aktuální počet volných kusů zboží na skladě. Kupující bere na vědomí, že v rámci systému
    Inoutic-Online může být jako skladová položka s kódem „S“ označeno i zboží, které je skladem u výrobce což může ovlivnit
    Termín dodání zboží.
  6.2.  Objednávkové položky – položky na objednávku
    Všechny položky mimo výše uvedených skladových položek v Ceníku zboží v systému Inoutic-Online. U těchto objednávkových
    položek je termín dostupnosti uveden v kalendářních dnech.
  6.3.  Potvrzování termínů 
    Každá objednávka je potvrzena systémem Inoutic-Online dle nejbližšího možného aktuálního termínu dostupnosti a dodacího
    termínu. Proto musí být věnována pozornost dodacím termínům na potvrzení objednávky v PDF dokumentu
    „Potvrzení objednávky“. 
 

7.  Doprava zboží 

  7.1.  Prodávající zajišťuje na svůj náklad dopravu zboží pro kupujícího do jeho sídla, případně do jiného sjednaného místa dodání,
    ve standardní doručovací době 1x týdně dle tabulky: „Harmonogram objednávek a rozvozů“ uvedené v systému Inoutic-Online,
    a to pouze tehdy, pokud dosáhne hodnota dopravovaného zboží pro kupujícího alespoň Minimální hodnoty dodávky. V jiných
    případech je doprava zboží pro kupujícího zajišťována a hrazena prodávajícím jen, když se na tom kupující s prodávajícím
    dohodnou písemně (lze pro tento případ i e-mailem k tomu oprávněných osob). 
  7.2.  V případech, kdy nejsou splněny podmínky pro dopravu zboží dle bodu 7.1., a to z důvodu nedodržení Minimální hodnoty
    dodávky, je doprava zboží zajištěna prodávajícím, ale kupující je povinen pro takový případ nést náklady spojené s přepravou
    takového zboží, a to v cenových relacích dle dokumentu označeného jako „Podmínky dodání zboží pod úrovní minimální
    hodnoty dodávky“ v systému Inoutic-Online, a to ve standardní doručovací době 1x týdně dle tabulky: „Harmonogram
    objednávek a rozvozů“ uvedené v systému Inoutic-Online. Tyto náklady spojené s přepravou pak hradí kupující prodávajícímu
    dle obdržené faktury. Při požadavku kupujícího na dodání zboží mimo Harmonogram objednávek a rozvozů může být tomuto
    vyhověno, jen když se na tom prodávající s kupujícím výslovně a v písemné podobě dohodnou a dohodnou tak i náhradu
    nákladů, které byl na toto nucen vynaložit prodávající, kterou budou kupujícím refundovány. (lze pro tento případ i e-mailem
    k tomu oprávněných osob). 
  7.3.  Nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak, je zboží dodáno kupujícímu v souladu s dodací podmínkou DAP
    (Incoterms 2010). Kupující se stává vlastníkem zboží a je mu se zbožím jako s vlastním umožněno nakládat až v okamžiku
    dodání zboží do sídla kupujícího, případně do jiného sjednaného místa dodání v členském státě EU, ve kterém má kupující
    své sídlo 
  7.4.  Kupující je povinen dodané zboží přijmout a při převzetí potvrdit podpisem k tomu oprávněné osoby dodací list popisující
    dodané zboží. V rámci dodacího listu je třeba čitelným způsobem (tiskacím písmem) vyplnit jméno a příjmení osoby přebírající
    za kupujícího dodané zboží, uvést své postavení a funkci u kupujícího a dodací list v místě jeho podpisu opatřit razítkem
    kupujícího, pokud kupující razítko používá. Potvrzený dodací list bude předán dopravci.
  7.5.  Uzávěrka objednávek a rozvoz zboží odpovídá Harmonogramu objednávek a rozvozů dle jednotlivých regionů, který je k dispozici 
    v systému Inoutic-Online.

8.  Dodání zboží, omezení dodávek

  8.1.  Při platbě předem:
    Prodávající doručí kupujícímu proforma fakturu. Po úhradě proforma faktury bude dodávka v potvrzeném Termínu dodání zboží
    provedena a to společně s dodacím listem. Faktura mající náležitosti daňového dokladu bude kupujícímu doručena bez
    zbytečného odkladu po dodání zboží.
  8.2.  S odloženou platbou:
    Dodávka zboží s poskytnutím lhůty splatnosti může být použita pouze u zákazníků (kupujících), se kterými je to samostatně
    dohodnuto nebo je poskytnut obchodní kredit. V takovém případě je zboží připraveno k dodání v potvrzeném Termínu
    dodání zboží.
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  8.3.  Prodávající je oprávněn objednávku kupujícího odmítnout/znemožnit provedení objednávky kupujícího v elektronické podobě
    prostřednictvím systému Inoutic-Online v případě, že bude splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

    - kupující řádně neodebere dříve objednané zboží,
    - kupující se dostane do prodlení s úhradou některé splatné pohledávky prodávajícího delším než 60 dní po lhůtě splatnosti.

  8.4.  Není-li prodávající dočasně schopen objednávku kupujícího v požadovaném objemu a deklarovaných termínech dodání
    uspokojit (zejména pro zásah vyšší moci, neočekávaný výpadek výroby, administrativní či soudní rozhodnutí mající vliv na
    schopnost plnění u prodávajícího nebo jeho koncernového dodavatele), je o tom prodávající povinen kupujícího neodkladně
    informovat a činit veškerá opatření k obnovení schopnosti dodávku splnit.
  8.5.  Dojde–li při objednání zboží k pochybení kupujícího v údajích o druhu či množství zboží, lze toto zboží výjimečně
    a s předchozím výslovným souhlasem prodávajícího vrátit. Vždy však musí jít o zboží, které nebylo kupujícím použito a nebylo
    ani nijak poškozeno.
  8.6.  V případě, že se kupující dohodne s prodávajícím na zpětném odběru zboží, je kupující povinen pro takový případ uhradit
    manipulační poplatek. Výši manipulačního poplatku stanoví prodávající, a to nejméně ve výši 10 % z dodací ceny vraceného
    zboží. Manipulační poplatek zahrnuje účetní náklady prodávajícího, náklady na skladovou manipulaci se zbožím i dopravní
    náklady prodávajícího. K vrácenému zboží bude prodávajícím vystaven opravný daňový doklad s vyúčtováním
    manipulačního poplatku. 
  8.7.  Souhlas nemůže být udělen:

    - u zboží, které pro svou atypičnost nelze nebo lze jen s velkými obtížemi prodat jinému zákazníkovi, které není
     v původním stavu,  nebo má poškozený obal, 
    - po uplynutí lhůty 180 dnů od dodání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu.

  8.8.  Kupující jednotlivé dodávky odebírá podle pořadí, ve kterém byly objednány a v celém objednaném objemu. Jakákoliv odchylka
    od takového postupu může být výjimečně provedena pouze s předchozím souhlasem prodávajícího.
  8.9.  Termín, ke kterému je dodání zboží dle objednávky kupujícího potvrzeno, tedy Termín dodání zboží, znamená, že uvedeného dne
    má být zboží dodáno, což v případě dodání doložky DAP znamená dopravení zboží do místa určeného kupujícím.
  8.10.  V případě objednávky více různých druhů zboží najednou se za relevantní termín, od kterého je lhůta k odběru zboží počítána,
    pokládá ten, který je podle jednotlivých druhů zboží termínem nejpozdějším.
  8.11.  Prodávající není povinen dodat zboží kupujícímu v případě, že bude splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

    - kupující řádně neodebere dříve objednané zboží,
    - kupující se dostane do prodlení s úhradou některé splatné pohledávky prodávajícího
    - kupující uvedl prodávajícímu nepravdivé nebo zkreslené informace,
    - kupující vykazuje takové zhoršení finanční situace, které ohrožuje řádné splacení jednotlivých fakturovaných
     nároků prodávajícího,
    - stav pojištění závazků kupujícího vůči prodávajícímu se zhoršil v neprospěch prodávajícího, 
    - vůči kupujícímu bylo zahájeno insolvenční řízení, nebo nařízena exekuce nebo kupující vstoupí do likvidace nebo bude
     z jiného  důvodu zrušen, nebo dojde k jeho zániku.

  8.12.  Nepřevezme-li nebo neodebere-li kupující zboží v termínu dle 8.9., závazek prodávajícího kupujícímu zboží dodat zaniká. 
  8.13.  Nepřevezme-li nebo neodebere-li kupující zboží v termínu dle 8.9., vzniká kupujícímu povinnost uhradit prodávajícímu smluvní
    pokutu ve výši 20 % z ceny takto neodebraného zboží, které bylo podle objednávky zbožím skladovým a smluvní pokutu ve
    výši 80 % z ceny takového neodebraného zboží, které muselo být pro kupujícího prodávajícím podle objednávky objednáno.
    Cenou zboží se rozumí cena, která byla nebo by byla účtována kupujícímu fakturou. Za neodebrání zboží kupujícím dle tohoto
    ustanovení se považuje i situace, kdy prodávající zboží kupujícímu nedodal z některého z důvodů dle článku 8.11. 
  8.14.  Nepřevezme-li nebo neodebere-li kupující v termínu dle 8.9. zboží již zaplacené na základě pro forma faktury, závazek
    prodávajícího kupujícímu zboží dodat nezaniká, avšak prodávajícímu vůči kupujícímu vzniká nárok na úhradu skladného ve
    výši 10 % z ceny takto nepřevzatého zboží. Cenou zboží se rozumí cena, která byla nebo by byla účtována kupujícímu fakturou.

9.  Fakturace, použití měny

  9.1.  Faktura může být kupujícímu odeslána jako elektronická příloha e-mailové zprávy. Doručením této zprávy se faktura pokládá
    rovněž za doručenou.
  9.2.  Faktura je vystavena: 

    - Pro české zákazníky (a případně i pro zákazníky z EU) platící v CZK tak, že hlavní fakturační měnou jsou CZK (české
     koruny). Na fakturách je orientačně uvedena též ceníková cena v €. Faktura se vystavuje v měně CZK a úhrady takto
     vystavených faktur jsou prováděny ze strany kupujícího v měně CZK ve prospěch prodávajícího.
    - Pro české zákazníky platící v EUR tak, že hlavní fakturační měnou je € (euro). Na fakturách je orientačně pro účely DPH
     uváděna zároveň cena v CZK. Faktura se vystavuje v souladu s ceníkem v EUR a úhrady takto vystavených faktur jsou
     prováděny ze strany kupujícího v EUR ve prospěch prodávajícího.
    - Pro zákazníky ze Slovenska a Maďarska tak, že fakturační měnou je v souladu s ceníkem EUR. Faktura se vystavuje
     v souladu s ceníkem v EUR a úhrady takto vystavených faktur jsou prováděny ze strany kupujícího v EUR
     ve prospěch prodávajícího.
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  9.3.  Zákazník je oprávněn vždy prostřednictvím provedení první platby v I. a III. čtvrtletí určit, která měna (CZK nebo EUR) bude pro
    následující období platební (a tudíž hlavní fakturační) měnou. 
  9.4.  Kupující je povinen každou vystavenou fakturu proplatit ve fakturační měně. Pokud zaplatí v rozporu s touto volbou v jiné měně
    (CZK, EUR), ponese náklady spojené s konverzí. Provedení změny fakturační měny v průběhu zvoleného období může být
    provedeno pouze výjimečně prostřednictvím písemného dodatku těchto podmínek, přičemž dodatek se stane účinným nejdříve
    po uplynutí 15 dnů od svého uzavření.
  9.5.  Při přepočtu fakturovaných částek z EUR na CZK bude použit pevný měsíční kurs odpovídající datu vystavení faktury. Jedná se
    o kurs vyhlášený Českou národní bankou k prvnímu kalendářnímu dni příslušného kalendářního měsíce, ve kterém je vystavena
    faktura prodávajícího a uvedený na www.cs.mfcr.cz.

10.  Platební styk v případě poskytnutí obchodního kreditu

  10.1.  Obchodní kredit může být prodávajícím poskytnut pouze zákazníkům s uzavřenou individuální smlouvou (zejména Pravidla
    obchodní spolupráce či Dohoda o poskytnutí obchodního kreditu), jinak pouze výjimečně a s individuálním stanovením
    výše kreditu. 
  10.2.  Při jednání o poskytnutí obchodního kreditu a kdykoliv v průběhu jeho používání kupujícím je prodávající oprávněn požadovat
    od kupujícího data o ekonomickém stavu kupujícího, tedy o stavu financí a aktuální obchodní a účetní údaje (rozvahu, výkaz
    zisku a ztrát, účetní závěrku nebo výsledovku za poslední uzavřené účetní období, dílčí účetní data doposud neuzavřeného
    účetního roku) a kupující je povinen požadované údaje a podklady prodávajícímu bez zbytečného odkladu poskytnout. Tyto
    údaje je prodávající oprávněn poskytnout třetí osobě, kterou je však výlučně osoba jednající o poskytnutí pojištění obchodního
    kreditu nebo toto pojištění přímo poskytující.
  10.3.  Zvláštním způsobem řešení porušení podmínek poskytnutého obchodního kreditu je prodej s uplatněním tzv. recyklace, kterou
    se rozumí režim obchodu, při kterém nemůže být využíván poskytnutý obchodní kredit. V systému recyklace je objednané zboží
    dodáno pouze za předpokladu úhrady jeho ceny předcházející dodávce zboží, přičemž tato úhrada je zvýšena o stanovenou
    částku převyšující ceníkovou cenu zboží. Není-li pro ten který případ dohodnuto jinak, činí toto navýšení 20 % ceny bez DPH.
    Toto navýšení je použito k úhradě aktuální výše dluhu kupujícího vůči prodávajícímu.
  10.4.  Prodávající je oprávněn změnit či zcela zrušit systém prodeje v recyklačním systému prodeje v případě, že do 90 dnů od jeho
    zavedení nebude obchodní styk mezi kupujícím a prodávajícím realizován v takovém objemu, který umožní umoření takto
    spláceného dluhu v rozumném termínu. Výklad pojmu „rozumný termín“ je závislý na výši umořovaného dluhu po splatnosti.
    Uvedený termín vykládá a aplikuje výlučně prodávající.
  10.5.  Pokud nastane jedna nebo více z následujících skutečností uvedených pod písmenem a) až f) tohoto článku, je prodávající
    oprávněn jednostranně změnit pravidla pro čerpání obchodního kreditu u prodávajícího či pravidla ohledně platebních
    podmínek (splatnosti faktur). Takto může prodávající při vážném důvodu zcela ukončit právo požívat u prodávajícího výsad dle
    přiznaného obchodního kreditu. 

    a)  kupující je v prodlení s úhradou faktury vystavené prodávajícím o více než 30 dnů po řádném termínu splatnosti,
    b)  kupující uvedl prodávajícímu nepravdivé nebo zkreslené informace,
    c)  kupující nesplnil některou svoji povinnost vůči prodávajícímu,
    d)  kupující vykazuje takové zhoršení finanční situace, které ohrožuje řádné splacení jednotlivých fakturovaných
      nároků prodávajícího,
    e)  stav pojištění závazků kupujícího vůči prodávajícímu se zhoršil v neprospěch prodávajícího a přiznaný obchodní kredit
      tak neodpovídá aktuální ekonomické situaci kupujícího, 
    f)  v případě, že vůči kupujícímu bude zahájeno insolvenční řízení, bude nařízena exekuce nebo kupující vstoupí
      do likvidace nebo bude z jiného důvodu zrušen, nebo dojde k jeho zániku.

  10.6.  Naopak v případě rozvoje objemu obchodu mezi prodávajícím a kupujícím a řádných úhradách faktur za zboží může být
    prodávajícím i v průběhu roku obchodní kredit jednostranně i opakovaně navýšen. O navýšení obchodního kreditu může
    požádat i kupující, taková žádost však netvoří právní nárok kupujícího na zvýšení obchodního kreditu, bude však prodávajícím
    bez zbytečného odkladu posouzena a kupujícímu bude sdělen výsledek tohoto posouzení prodávajícím. Při jednání o navýšení
    obchodního kreditu se postupuje obdobně dle článku 10.2. a kupující tak poskytne potřebnou součinnost prodávajícímu.
  10.7.  Kupující bere na vědomí, že veškerá rozhodnutí prodávajícího o možné výši obchodního kreditu a jeho případném navýšení jsou
    posuzována též s přihlédnutím k tomu, zda a do jaké výše jsou pohledávky prodávajícího za kupujícím pojištěny.

11.  Kontejnerové hospodářství 

  11.1.  Kupující se zavazuje zlikvidovat obaly, ve kterých je zboží pro kupujícího dodáváno v souladu s právními předpisy o nakládání
    s obaly a odpady s obalů. To se však netýká kovových obalů zboží (kontejnerů).
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  11.2.  Kovové obaly zboží (kontejnery) jsou v držbě prodávajícího a nestávají se součástí dodávky. Kupující je srozuměn s tím, že
    prodávající používá pro účely identifikace kontejnerů jedinečný čárový kód. Prodávající jako oprávněný držitel kontejnerů je
    oprávněn stanovit doporučené množství kontejnerů, které může být dočasně umístěno u kupujícího. Nebude-li výslovně
    dohodnuto jinak, platí, že doporučené množství kontejnerů nacházejících se v jeden okamžik u kupujícího je určeno
    dle následujícího vzorce:

    DMK = (O3M / 2000) * 1,5
    Přičemž platí následující výklad pojmů:

    DMK………………… doporučené množství kontejnerů
    O3M………………… obrat kupujícího z obchodního styku s prodávajícím za sledované období,

    přičemž obratem se rozumí součet částek v měně EURO (bez DPH) fakturovaných prodávajícím kupujícímu jako kupní ceny za
    dodávky zboží prodávajícího kupujícímu a sledovaným obdobím se rozumí poslední tři celé kalendářní měsíce, předcházející
    datu k jakému je zjišťováno doporučené množství kontejnerů.

  11.3.  Kupující je tedy srozuměn, že je oprávněn u sebe dočasně mít pouze doporučené množství kontejnerů a jakékoli kontejnery nad
    takto povolené množství je povinen vrátit prodávajícímu v rámci jejich pravidelného svozu k prodávajícímu. Kupující je také
    srozuměn s tím, že za držení každého kontejneru nad doporučené množství kontejnerů stanovené podle tohoto odstavce je
    prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní penále ve výši 9 EUR za každý kontejner nad rámec doporučeného množství
    kontejnerů, a to za každý i započatý měsíc držení každého jednotlivého kontejneru nad doporučené množství kontejnerů. 
    Každou dodávku prodávajícího obsahující zboží dodávané v kovových kontejnerech doprovází nákladový list s vyznačením
    počtu kontejnerů. Podpisem nákladového listu potvrzuje kupující vedle převzetí zboží též převzetí uvedených kovových
    kontejnerů. Pokud kupující vrací prázdné kontejnery v rámci pravidelného rozvozu materiálu, uvede dané množství vrácených
    kontejnerů na nákladový list prodávajícího, opatří ho podpisem a razítkem kupujícího. Na základě takového nákladového listu
    je počet kontejnerů u zákazníka závazně evidován v systému prodávajícího. Použití vozidla prodávajícího u příležitosti další
    realizované dodávky pro vrácení kontejnerů je bezplatné, kupující však odpovídá za zajištění nakládky na vozidlo.
  11.4.  Kupujícímu je pravidelně 1x týdně zasílán prodávajícím e-mail obsahující dokument „Stav kontejnerů“. Tímto dokumentem je
    kupující informován prodávajícím o pohybu kontejnerů v rámci konkrétního kalendářního měsíce (počet dodaných a vrácených
    kontejnerů), dále o aktuálním stavu kontejnerů, které se dle evidence prodávajícího nacházejí u kupujícího, dále je kupující
    informován o aktuálním doporučeném množství kontejnerů pro daný kalendářní měsíc, o počtu kontejnerů u kupujícího nad
    doporučené množství kontejnerů stanovené odstavce 11.2. a také o případné výši smluvního penále za takto držený počet
    kontejnerů nad doporučené množství kontejnerů.
  11.5.  Prodávající a kupující jsou srozuměni s tím, že závazným podkladem pro účtování smluvního penále kupujícímu je dokument
    „Stav kontejnerů“ uvedený v odst.11.4.. vystavený prodávajícím poslední pracovní den daného kalendářního měsíce, za který se
    smluvní penále nájemné účtuje. 
  11.6.  Kupující je povinen informovat prodávajícího předem o stavu prázdných kontejnerů k vrácení, tak aby bylo možné zajistit
    vhodným způsobem jejich vyzvednutí a odvoz zpět k prodávajícímu. Kupující je tak srozuměn s tím, že nejvhodnější je tak podat
    tuto informaci prodávajícímu před pravidelným rozvozem materiálu ke kupujícímu, tedy nejpozději v poslední objednávkový den
    před rozvozem materiálu, a to vše v rámci systému Inoutic-Online nebo elektronickým sdělením předaným zákaznickému
    servisu prodávajícího. V případě, že kupující učinil prodávajícímu řádné a včasné oznámení svého požadavku na vrácení
    prázdných kontejnerů dle tohoto odstavce, avšak z důvodů na straně prodávajícího nedošlo k jejich vyzvednutí a odvozu
    a v důsledku toho jsou pak tyto kontejnery započítány v rámci dokumentu „Stav kontejnerů“ na vrub kupujícího, pak platí,
    že k veškerým takto řádně a včas nahlášeným kontejnerům není možné účtovat smluvní penále, a to za celou dobu trvání
    překážky na straně prodávajícího se svozem takových kontejnerů.
  11.7.  Prodávající je kdykoliv oprávněn provést inventuru kontejnerů v držení kupujícího, který je povinen provedení umožnit
    a poskytnout potřebnou součinnost. Inventurou zjištěné a nevrácené kontejnery je kupující povinen vrátit prodávajícímu
    nejpozději do 14 dnů od doručení výzvy prodávajícího. 
  11.8.  V případě, že kupující neumožní provedení inventury podle odst. 11.7., je povinen nejpozději do 14 dnů od uplynutí data, kdy
    měla být inventura provedena, vrátit prodávajícímu veškeré kontejnery, které byly kupujícímu dodány a to dle množství
    deklarovaného v aktuálním dokumentu „Stav kontejnerů“, čímž se rozumí dokument vyhotovený k datu nejblíže předcházející
    datu, kdy měla být inventura provedena.
  11.9.  Kupující respektuje, že oprávněným držitelem k výkonu vlastnického práva ke kontejnerům je vždy prodávající. V případě, že je
    v insolvenčním řízení, vedeném proti kupujícímu, zjištěn úpadek kupujícího, je kupující povinen vydat - pokud se prodávající
    nedohodne s insolvenčním správcem jinak - veškeré kovové kontejnery prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději
    pak bezprostředně po doručení výzvy prodávajícího. Stejně tak je kupující povinen postupovat v případě ukončení obchodní
    spolupráce s prodávajícím. Za ukončení obchodní spolupráce s prodávajícím se považuje zejména situace, kdy:

    a)  byl kupující nejméně po dobu 30 dnů neaktivní v obchodním styku s prodávajícím, čímž se rozumí situace, kdy kupující
      neobjedná u prodávajícího a následně od prodávajícího neodebere zboží za dobu po sobě jdoucích 30 dnů, 
    b)  nebo smluvní dokument Pravidla obchodní spolupráce uzavřený mezi prodávajícím a kupujícím byl vypovězen nebo
      od něj bylo odstoupeno.

  11.10.  Kupující je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu stanovenou jako 300 EUR za každý nevrácený kontejner,
    a to v každém z těchto případů:

    a)  kupující neumožní prodávajícímu provedení inventury kontejnerů podle odst. 11.7., přičemž při určení počtu
      nevrácených kontejnerů se bude vycházet ze stavu dle aktuálního dokumentu „Stav kontejnerů“ jak uvedeno v odst. 11.8.,
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    b)  kupující nesplní svoji povinnost vrátit prodávajícímu kontejnery dle výzvy prodávajícího dané po provedení inventury
      podle odst. 11.7.,
    c)  kupující nesplní svoji povinnost vrátit prodávajícímu kontejnery ani dle výzvy prodávajícího kupujícímu po ukončení
     obchodní spolupráce s kupujícím podle odst. 11.9. nebo po zjištění úpadku kupujícího dle odst. 11.9.

    Úhradou smluvní pokuty podle tohoto odstavce 11.10. zaniká zároveň povinnost kupujícího kontejner prodávajícímu vrátit,
    pokuta má tedy zároveň povahu paušální náhrady škody spojené s nevrácením kontejneru, která již nemůže být vedle pokuty
    prodávajícím uplatňována.

12.  Záruky

  12.1.  Prodávající poskytuje na dodávané zboží záruku za jakost v rozsahu a za podmínek stanovených v rámci záručních certifikátů.
    Záruční certifikáty jsou k dispozici na stránkách www.inoutic-online.com. 
  12.2.  Kupující se zavazuje při výrobě a kompletaci výrobků ze zboží dodaného prodávajícím a při zabudovávání (montáži) výrobků ze
    zboží do staveb konečných zákazníků (objednatelů):

    -  důsledně dodržovat obsah jednotlivých ustanovení předaných materiálů technické dokumentace,
    -  důsledně dodržovat zásady a pracovní postupy podle provedeného proškolení odborných zaměstnanců a v rámci
      uskutečněných odborných technických konzultací,
    -  dodržovat všechny závazné normy podle země použití zboží a výrobků z něj vztažné k okenním a dveřním systémům
      a ke stavebním systémům, příslušné předpisy hygienického a stavebního charakteru apod., to vše v aktuálním znění,
    -  postupovat tak, aby zabudované okenní, dveřní systémy, systémy zimních zahrad a stavební systémy dosahovaly
      úrovně evropského standardu srovnatelného systému zejména v oblasti kvality, způsobu provedení, výstupních
      vlastností, bezpečnostních, hygienických a estetických požadavků,
    -  důsledně plnit svoji zákonnou informační povinnost o finálním výrobku směrem k zákazníkům (objednatelům), kteří
      mají postavení spotřebitele (tj. zejména o použitém materiálu, návodu k použití a údržbě apod.). K tomu je oprávněn si
      vyžádat další příp. nezbytné informace a podklady od prodávajícího, nejsou-li již obsaženy v této smlouvě a jejích přílohách, 
    jinak je kupující v případě porušení kteréhokoli shora uvedeného ustanovení srozuměn s tím, že jde o důvod výluky z poskytnuté
    záruky za jakost zboží.

13.  Reklamační řád

  13.1.  Pro uplatnění práv kupujícího z vad zboží dodaného prodávajícím a poskytnuté záruky je třeba postupovat podle tohoto
    reklamačního řádu.
  13.2.  Kupující je povinen vždy s odbornou péčí zkontrolovat jemu dodané zboží, v případě jeho dopravy pak zkontrolovat obsah
    dodávky při převzetí zboží od dopravce. Zjevné poškození vrchních obalů a také pokud obsah dodávky není kompletní, zboží
    vykazuje zjevné vady nebo je jinak poškozeno nebo zboží neodpovídá uvedenému množství a popisu na faktuře, je kupující
    povinen vyznačit již na dokladu o předání zboží a též bez zbytečného odkladu ohlásit učiněná zjištění prodávajícímu a tomuto
    předat písemný záznam o skutečném stavu, jinak nebude později z tohoto důvodu uplatněná reklamace uznána za oprávněnou. 
  13.3.  Reklamaci je kupující povinen učinit bez zbytečného odkladu od převzetí zboží. Není-li možné z objektivních důvodů provést
    kontrolu zboží hned při jeho převzetí, je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu nejpozději do 24 hodin po převzetí
    a o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího.
  13.4.  Vady, které se projeví až po převzetí zboží, je kupující povinen u prodávajícího reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co je
    zjistil, nejpozději však do 5 pracovních dnů od jejich zjištění kupujícím. Při nedodržení této lhůty, respektive pokud nebude
    reklamace provedena řádně na reklamačním listu, odpovědnost prodávajícího za vady zboží zaniká. V případě reklamace
    se práva kupujícího ze záruky za jakost uplatňují v písemné formě pomocí reklamačního formuláře nebo elektronicky v systému
    Inoutic-Online, a to s přesným popisem zjištěné vady. V případě písemné formy je reklamační formulář umístěn
    na Inoutic-Online. V rámci reklamačního formuláře je třeba přesně popsat zjištěnou vadu, a to tak, aby ve výše uvedených
    lhůtách bylo toto uplatnění práva z odpovědnosti z poskytnuté záruky doručeno prodávajícímu poštou, naskenované e-mailem,
    popřípadě podané prostřednictvím Inoutic-Online.
  13.5.  Kupující je povinen tam, kde je to možné, předložit prodávajícímu veškeré jím reklamované zboží (profily) do 30 dnů od zadání
    reklamace u prodávajícího. Tam, kde vrácení reklamovaného zboží není možné, je kupující srozuměn s tím, že prodávající
    je oprávněn vykonat kontrolu takto reklamovaného zboží a kupující je povinen k tomu vytvořit potřebnou součinnost, zejména
    zajistit předvedení reklamovaného zboží pověřenému zástupci prodávajícího a s tímto na jeho výzvu sepsat zápis o učiněných
    zjištěních. Kupující je srozuměn s tím, že v případě neoprávněně uplatněné reklamace bude povinen uhradit náklady spojené
    s kontrolou reklamovaného zboží, jestliže k tomuto bylo nutné zajistit výjezd kontrolní osoby prodávajícího. Tyto náklady budou
    představovat cestovné dle příslušných právních předpisů za cestu osobním automobilem do místa kontroly ze sídla
    prodávajícího a zpět a též paušální náhradu za ztrátu času prodávajícího ve výši 2.500,- Kč.
  13.6.  Zadání reklamace elektronicky prostřednictvím reklamačního formuláře je nutno zadat jednou z následujících možností:

    a)  na adrese www.inoutic-online.com pro uživatele Inoutic-Online
      Kupující je povinen pro úspěšné vložení reklamace vyplnit veškeré povinné údaje. O úspěšném vložení reklamace do
      interního systému je kupující informován automatickou odpovědí na jeho e-mail.
    b)  pro ostatní kupující e-mailem na adresu reklamace@inoutic.com
      Kupující je povinen pro úspěšné vložení reklamace vyplnit a odeslat e-mailem na adresu reklamace@inoutic.com
      reklamační formulář (PDF dokument). Formulář je k dispozici na adrese www.inoutic-online.com. O úspěšném vložení
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      reklamace do interního systému je kupující informován automatickou odpovědí na jeho e-mail, a to do 10 pracovních
      dnů od obdržení e-mailu s danou reklamací. Zodpovědnou osobou za prodávajícího je pracovník technického oddělení.

  13.7.  Prodávající se zavazuje, že v případě kupujícím řádně uplatněné reklamace bude o této reklamaci prodávajícím rozhodnuto
    nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace u prodávajícího. V případě, že pro posouzení reklamace bylo nezbytné předložit
    prodávajícímu reklamované zboží, pak lhůta 30 dnů pro rozhodnutí o reklamaci běží teprve od dodání takového zboží
    prodávajícímu. V případě, že pro posouzení reklamace je nezbytné, aby se, na místě určeném kupujícím, se zbožím seznámil
    pověřený zástupce prodávajícího, pak lhůta 30 dnů pro posouzení reklamace běží teprve od provedení takové kontroly zboží. 
  13.8.  Kupující je o ukončení reklamace, ze strany prodávajícího, informován e-mailem. Kupujícímu, který využívá systém
    Inoutic-Online, může zjistit navíc způsob dořešení reklamace po rozkliknutí odkazu v e-mailu informujícím o ukončení reklamace.
  13.9.  V případě zamítnutí reklamace ze strany prodávajícího je kupujícímu zaslán e-mail s informací o zamítnutí reklamace.
    Na vyžádání bude kupujícímu, odpovědnou osobou technického oddělení prodávajícího, sdělen důvod zamítnutí reklamace
    a to e-mailem. 
  13.10.  Jako důvodné reklamace nemohou být uznány vady na profilech vzniklé:

    a)  Skladováním či používáním zboží v podmínkách, které mohou negativním způsobem ovlivnit vlastnosti dodaného zboží
      (např. zvýšená vlhkost, prašnost, atd.).
    b)  Neodbornou montáží dodaného zboží či jiným vlastním zaviněním kupujícího či třetí osoby nezávislé na prodávajícím.
      Neodbornou montáží se rozumí především případ, kdy montáž je provedena v rozporu s montážním manuálem určeným
      prodávajícím a dostupným na adrese www.inoutic-online.com. 
    c)  Neodborným zásahem ze strany kupujícího či uživatele zboží, mechanickým poškozením, neodborným seřízením
      a nesprávnou údržbou.
    d)  Jiným používáním zboží, než ke kterému je zboží určeno. 
    e)  Poškozením zboží v důsledku událostí majících původ ve vyšší moci (např. záplavy, požáry, krupobití, zemětřesení, spad
      popílků a kyselých dešťů a podobně).

  13.11.  Spočívá-li vada dodávky zboží v dodání menšího než sjednaného množství, sdělí kupující prodávajícímu, že k tomuto došlo.
    Současně s tím sdělí prodávajícímu, zda mu dodané zboží stačí - v takovém případě není prodávající povinen dodat chybějící
    zboží a ke zjištěnému rozdílu bude prodávajícím vystaven opravný daňový doklad - nebo zda trvá na celém kontrahovaném
    objemu zboží: v takovém případě nebude vystaven opravný daňový doklad a rozdíl zboží bude bez zbytečného odkladu
    prodávajícím kupujícímu dodán. 
  13.12.  Spočívá-li vada dodávky zboží v dodání většího než kontrahovaného množství sdělí kupující prodávajícímu, že k tomuto došlo.
    Současně s tím sdělí prodávajícímu, zda si zboží v dodaném objemu ponechá a rozdíl mu bude dofakturován, nebo sdělí
    prodávajícímu, že o navíc dodané zboží nemá zájem a kupující ho nepoškozené a v původním obalu vrátí. Bude-li k tomuto třeba
    sjednat dopravu, pak tuto zajistí a uhradí prodávající.
  13.13.  Je-li dodávané zboží v jiném než kontrahovaném provedení, není kupující povinen takové zboží převzít. V takovém případě je
    povinen zboží nepoškozené a pokud možno v původním obalu prodávajícímu vrátit a prodávající si na svůj náklad zboží odveze
    a zároveň dodá požadované provedení. 
  13.14.  Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu objednat u prodávajícího zboží druhově a množstevně shodné se zbožím, které je
    předmětem reklamace ze strany kupujícího, a o které nebylo dosud prodávajícím rozhodnuto, že je nedůvodná. Objednání
    takového zboží je potřeba realizovat za běžných podmínek daných dle těchto VOP. Doprava takového zboží kupujícímu je vždy
    zajištěna na náklad prodávajícího a neužije se tak omezení dle 7.1. těchto VOP. Kupující je srozuměn s tím, že v případě
    neoprávněně uplatněné reklamace bude povinen uhradit náklady spojené s dopravou zboží vynaložené na tuto
    dopravu prodávajícím.
  13.15.  Kupující je, jako svůj reklamační nárok z vytknuté vady zboží, oprávněn uplatnit pouze nárok na odstoupení od kupní smlouvy
    v rozsahu týkajícím se vadného zboží rezultující ve vzájemnou restituční povinnost a tedy i vrácení kupní ceny vadného zboží
    kupujícímu. Vrácení kupní ceny kupujícímu bude učiněno vystavením opravného daňového dokladu.

14.  Různé

  14.1.  Veškeré prodejní podklady, jako jsou katalogy, vzorkovnice, ceníky atd., které jsou zdarma dány k dispozici kupujícímu, zůstávají
    majetkem prodávajícího a musí mu být na vyžádání vráceny zpět.
  14.2.  Kupující je po dobu účinnosti této smlouvy oprávněn ve spojení s údajem, že při své výrobě používá zboží dodané prodávajícím
    uvádět logo nebo označení Inoutic, ze kterého však musí jednoznačně vyplývat, že jde pouze o zpracování takového zboží
    a nikoliv o jakoukoliv jinou vazbu s prodávajícím. Kupující si je tedy vědom, že mu koupí zboží od prodávajícího nevznikají žádná
    jiná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, zažitých označení či patentů
    Inoutic / Deceuninck, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
  14.3.  Kupující, který úmyslně poruší práva duševního vlastnictví prodávajícího nebo nedbalostní porušení neodkladně na výzvu
    neodstraní, nebude nadále pokládán za obchodního partnera prodávajícího a jeho objednávky nebudou evidovány ani
    akceptovány. Prodávajícím se pro tento případ rozumí kterýkoliv člen výrobní a obchodní skupiny Inoutic/ Deceuninck se sídlem
    v libovolné zemi. Porušováním se rozumí mj. i marketing nebo obchodování s napodobeninou, výrobkem využívajícím pověsti
    výrobků prodávajícího nebo nebezpečí záměny s nimi. Vedle vyřazení z evidence obchodních partnerů bude takové jednání
    postiženo i veškerými právními kroky prodávajícího, které zákon připouští. 
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15.  Právní režim, rozhodčí doložka

  15.1.  Právní režim veškerých obchodních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména jeho
    Občanským zákoníkem.

V Popůvkách dne 1. 3. 2017
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Minimální objednávkové množství: 1.200 EUR.

Lokalita Uzavírání objednávek Platby / Chystání sklad Den nakládky Den doručení

Východní Slovensko
+ Maďarsko Úterý 8:00 hod. Čtvrtek 15:00 hod. PONDĚLÍ Středa / Čtvrtek

Čechy + Morava Čtvrtek 8:00 hod. Čtvrtek 10:00 hod PÁTEK Pondělí / Úterý

Západní Slovensko Pátek 8:00 hod. Pátek 14:00 hod. ÚTERÝ Středa / Čtvrtek

Termíny objednávek, plateb a rozvozů

Uvedené termíny jsou platné ke dni zveřejnění VOP.
Inoutic / Deceuninck, spol. s r.o. si vyhrazuje právo upravit termíny rozvozů jednotlivých regionů.
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Kontakty, adresa a bankovní spojení

Adresa společnosti:

Inoutic / Deceuninck, spol. s r. o.
Vintrovna 23
664 41 Popůvky
Česká republika

Tel.:       +420 547 427 777
Fax:       +420 547 427 779
e-mail:   inoutic.cz@inoutic.com
WWW:     www.inoutic.cz

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 
soudu v Brně, oddíl C, vložka 12279
IČ: 49445553; DIČ: CZ49445553

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.
Milady Horákové 6
601 79 Brno
Česká republika

Číslo účtu pro platby v CZK:  17191683/0300
Číslo účtu pro platby v EUR:  6223280/0300

Otevírací doba - zákaznické oddělení:

Pondělí – Pátek  08.00 – 11.00 hod.
      12.00 – 15.30 hod.

Obchodní oddělení:

Petr Klaban
Sales Development Manager
tel.: +420 724 973 449
e-mail: petr.klaban@inoutic.com

Zákaznický servis:

Zdislava Kaprálová
tel.: +420 547 427 750
e-mail: zdislava.kapralova@inoutic.com

Eva Raclová
tel.: +420 547 427 753
e-mail: eva.raclova@inoutic.com

Silvie Doležalová
tel.: +420 547 427 755
e-mail: silvie.dolezalova@inoutic.com

Ostatní kontakty jsou k dispozici
na www.inoutic-online.com.
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