
Speciální nabídka podlah pro obyvatele zasažených oblastí po nebývale silném tornádu na Moravě. 

SPOLEČNĚ PRO MORAVU – PODLAHA ZDARMA (Laminátové a vinylové podlahy, kolekce 2020) pro 

oblasti zasažené tornádem u partnera Floor Forever  

 

Podmínky nabídky: 

SPOLEČNĚ PRO MORAVU – PODLAHA ZDARMA (Laminátové a vinylové podlahy, kolekce 2020). 

Nabízený materiál najdete na webových stránkách FLOOR FOREVER: 

https://www.floorforever.cz/vyprodej/  označené SPOLEČNĚ PRO MORAVU 

Toto zboží je pro obyvatele zasažených oblastí poskytnuto ve spolupráci s AZPUBLIC podlahy, dveře 

zdarma. Nabídka platí od 20. 7. 2021 do odvolání a platí pouze pro odběr materiálu bez příslušenství, 

bez pokládky a bez dopravy. Zákazník musí podlahu prokazatelně použít v zasažené oblasti, kde 

byla podlaha důkazně poničena, a tyto skutečnosti musí před uzavřením darovací smlouvy doložit 

fotografiemi poničené podlahy v daném interiéru. Zákazník musí být majitelem nemovitosti. 

Co je třeba podniknout, pokud ve vašem bytě/domě došlo v důsledku tornáda k poničení podlahy a 

máte zájem o podlahu zdarma: 

Kontaktujte partnera obchodní sítě Floor Forever firmu AZPUBLIC podlahy, dveře 

prostřednictvím emailu obchod@azpublic.cz. Do předmětu emailu uveďte Společně pro 

Moravu – Podlaha zdarma. Do těla emailu je nutné napsat tyto informace: Jméno, příjmení, 

bydliště, jakým způsobem jste byli zasaženi, o jaké zboží z nabídky máte zájem a v jaké 

výměře m2 (je nutné počítat i s prořezem materiálu). Do přílohy emailu, prosíme, zašlete 

fotografie poničené podlahy z místa, kam by měla být nová podlaha instalována. 

Tyto informace firma AZPUBLIC podlahy, dveře poskytne společnosti Podlahy Šesták s.r.o. 

(prenosilova@jsj-sestak.cz) k posouzení žádosti. O posouzení žádosti bude společnost Podlahy Šesták 

informovat firmu AZPUBLIC podlahy, dveře, která vás následně bude o tomto informovat. 

V případě kladného posouzení žádosti se firma AZPUBLIC podlahy, dveře spojí s obchodním 

zástupcem společnosti Podlahy Šesták a společně s vámi se domluvíte na termínu návštěvy objektu, 

kam by měla být podlaha instalována. Pokud došlo k demolici objektu a podlaha je požadována do 

nového objektu, který bude v budoucnu na tomto místě postaven, i v tomto případě je nutná osobní 

návštěva obchodního zástupce Podlahy Šesták.  

Pokud obchodní zástupce společnosti Podlahy Šesták i v daném místě kladně posoudí žádost o odběr 

podlahy zdarma, bude zde podepsána darovací smlouva. Darovací smlouva bude uzavřena mezi 

společností Podlahy Šesták s.r.o. a zákazníkem, který je majitelem nemovitosti, kde bude podlaha 

instalována. 

Množství odebraného zboží zdarma je přímo úměrné m2 plochy poničené podlahy + prořez. 

Laminátové/vinylové podlahy ZDARMA je možné získat pouze podepsáním DAROVACÍ SMLOUVY a 

dodržením všech podmínek, které jsou v darovací smlouvě uvedené. V případě, že některá 

z podmínek bude porušena, musí zákazník podlahu uhradit. 

Posledním krokem po instalaci podlahy je nutné dodat na adresu prenosilova@jsj-sestak.cz 

fotografickou dokumentaci, která dokazuje, že byla podlaha opravdu položena v místě, které je 

v darovací smlouvě uvedeno.  
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Součástí darovací smlouvy není: 

Zajištění dopravy materiálu. Materiál bude doručen do firmy AZPUBLIC podlahy, dveře dle běžného 

tarifu v závozový den společnosti Podlahy Šesták s.r.o. na základě individuální domluvy. Materiál je 

nutné převzít nejpozději do konce roku 2021. 

 

Kontakt AZPUBLIC podlahy, dveře: 

AZPUBLIC s.r.o. 

Dominika Pudilová 

Brněnská 29, 693 01 Hustopeče 

tel.: +420 724 520 122 

e-mail: obchod@azpublic.cz 

https://podlahy.azpublic.cz/ 


