
Profesionální produkty 
pro automobily

Čištění a péče o interiéry 
a exteriéry vozidel …již více než                        let

zetClean®

Vlastní 
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Produkty pro profesionální 
mytí a údržbu vozidel

Symboly a vysvětlivky

Čisticí síla (1–5) Bezfosfátové Recyklovatelná celulóza

Pěnivost (1–5)
Bez obsahu kyseliny nitrilotrioctové 
a jejích solí NTA

Bezpečné při styku s potravinami

Nepěnivost
Bez obsahu těkavých organických 
látek VOC

Ochranné vlastnosti (1–5)
S obsahem aktivních čisticích látek 
na přírodní bázi

Stupeň lesku (1–5)
Bez obsahu halogenovaných orga-
nických látek AOX

Abrazivní síla (1–4)

Obsah
Exteriér – čištění  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

Exteriér – péče   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Interiér – čištění a péče  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

Truckwash/carwash program  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

Čisticí a lešticí utěrky   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

Obchodní podmínky  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

Vozidlo je důležitý a cenný pomocník téměř pro každého 
z nás, ať jej používáme soukromě, nebo pro pracovní účely . 
Je zároveň i vizitkou každého uživatele či společnosti . 
Z těchto důvodů by měla být optimální údržba vozového 
parku prioritou . To se vztahuje nejen na technické aspekty, 
ale také na vnější vzhled .
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Exteriér – čištění
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Effektive Sauberkeit –  
Produkte zur Außenreinigung

V sortimentu společnosti ZVG – produktové řadě 
zetClean® se nachází široké spektrum čisticích 
prostředků nejvyšší kvality k odstranění všech 
druhů nečistot z lakovaných a skleněných povrchů. 
I ty nejodolnější zbytky nečistot lze efektivně 
odstranit.

Produkty pro čištění 
exteriéru vozidel

Popis Objem Balení Výr. č.

Pěnový čistič SR Plus HD
tekutý, nažloutlý, s typickou vůní
Hodnota pH při 20 °C: cca . 13
Hustota při 20 °C: cca . 1,06 g/cm3

Doba použitelnosti/skladování: 3 roky při teplotách nad 0 °C

5 l kanystr 1 ks 51507-050

Pěnový čistič SR Plus HD
Pěnový čistič SR Plus HD je alkalický pěnivý čistič k odstranění 
nečistot z vozidel, strojů, motorů, podvozků či ráfků . Produkt narušuje 
statický film bez poškození laku, vyznačuje se velmi vysokou pěnivostí . 
Obsahuje inhibitory koroze a neobsahuje NTA .

Oblast použití:
Velmi vhodný k odstranění nečistot z povrchu celého vozidla: lakova-
ných dílů, plachet, skla, nerezu, motoru i podvozku . Vhodný pro použití 
v kombinaci s vysokotlakým čističem i jako prostředek v profi mycích 
linkách . Není vhodný pro ruční použití .

Návod k použití:
V závislosti na typu a stupni znečištění rozředit s vodou na 2 – 4% roz-
tok . Poté aplikovat pomocí vysokotlakého čističe v kombinaci s pěno-
vou pistolí nebo v mycích linkách prostřednictvím aplikačního zařízení . 
Nanesený čistič ve formě pěny nechat krátce působit, případně rozkar-
táčovat . Následně opláchnout vysokotlakým proudem čisté vody .

Upozornění: Nepoužívat na přímém slunci nebo na horké povrchy!
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Popis Objem Balení Výr. č.

Autošampon AS
tekutý, červený, se svěží vůní
Hodnota pH při 20 °C: cca . 7
Hustota při 20 °C: cca . 1,02 g/cm3

Doba použitelnosti/skladování: 2 roky při teplotách nad 0 °C

500 ml láhev 12 ks 51505-005

5 l kanystr 1 ks 51505-050

Autošampon AS
Autošampon na vodní bázi na mytí vozidel; díky speciálnímu složení 
zanechává po použití na lakovaných plochách dlouhotrvající lesk . 
Obsahuje biologicky rozložitelné aniontové a neiontové povrchově 
aktivní látky . pH neutrální .

Oblast použití:
Vhodný na lakované povrchy, sklo, chromované díly i plasty . Ideální 
produkt pro ruční mytí vozidel .

Návod k použití:
Cca . 5 –10 ml Autošamponu AS nalít do kbelíku (10 l) a rozmíchat 
proudem vody . Roztokem pak auto umýt pomocí houby a kartáče . Pro 
silně znečištěná místa je možné použít malé množství přípravku přímo 
na mycí houbu . Díky vysokému obsahu aktivních mycích látek dochází 
k důkladnému odstranění špíny, mastnoty a ostatních nečistot ze všech 
ploch vozidla . Speciální složení výrobku dodává vozidlu po omytí 
požadovaný lesk .

Popis Objem Balení Výr. č.

Autošampon AS 3v1 W&W
tekutý, meruňkové barvy, s broskvovou vůní
Hodnota pH při 20 °C: cca . 7
Hustota při 20 °C: cca . 1,02 g/cm3

Doba použitelnosti/skladování: 2 roky/5–35 °C

500 ml láhev 12 ks 51506-005

5 l kanystr 1 ks 51506-050

Autošampon AS 3v1 W&W
Kombinovaný produkt obsahující šampon i vosk, který navíc usnad-
ňuje následné usychání umytého auta . Šetrný k laku, zanechává povr-
chy lesklé a odpudivé pro špínu a vodu .

Oblast použití:
Vhodný pro čištění celého vozidla . Nezanechává mastný film na čel-
ním skle .

Návod k použití:
Cca . 100 – 300 ml Autošamponu AS 3v1 W&W nalít do kyblíku 
s vodou (10 l) a vozidlo umýt pomocí houby a kartáče . Na silně zne-
čištěná místa je možné použít malé množství přípravku přímo na mycí 
houbu . Následně opláchnout čistou vodou . Vodní film z povrchu auto-
maticky sklouzne, bez vytváření kapek . Pro nanášení je možné použít 
i vysokotlaký čistič .
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Odstraňovač hmyzu IE
Odstraňovač hmyzu byl vyvinut pro rychlé a účinné odstra-
nění hmyzu a jejich zbytků . Produkt neobsahuje rozpouštědla, 
silikon a AOX .

Oblast použití:
K odstranění hmyzu z autoskel, chladičů, nárazníků, světlometů, 
SPZ, apod . Rovněž vhodný jako přípravek pro předmytí v auto-
matických myčkách .

Návod k použití:
Nanést pomocí rozprašovače na povrchy určené k ošetření . 
Nechat prostředek krátce působit (cca 1 minutu) . Poté uvolněný 
hmyz odstranit pomocí houby, kartáče nebo vysokotlaké čističe . 
Následně důkladně opláchnout čistou vodou .

Upozornění: Nenanášet na horké lakované povrchy nebo 
zařízení na přímém slunci!

Popis Objem Balení Výr. č.

Odstraňovač hmyzu IE
tekutý, žlutě fluorescentní
Hodnota pH při 20 °C: cca . 11
Hustota při 20 °C: cca . 1,04 g/cm3

Doba použitelnosti/skladování: 3 roky při teplotách nad 0 °C

500 ml láhev 12 ks 51508-005

5 l kanystr 1 ks 51508-050

Popis Objem Balení Výr. č.

Čistič disků kol FR
tekutý, světle zelený, s typickou citrusovou vůní 
Hodnota pH při 20 °C: cca . 1,5
Hustota při 20 °C: cca . 1,1 g/cm3

Doba použitelnosti/skladování: 3 roky při teplotách nad 0 °C

500 ml láhev 12 ks 51503-005

 5 l kanystr 1 ks 51503-050

Čistič disků kol FR
Čistič disků kol FR je speciální kyselý čistič pro čištění všech typů 
disků .

Oblast použití:
Efektivně odstraňuje brzdový prach a špínu z disků, ráfků 
a poklic kol vyrobených z kovu i plastu .

Návod k použití:
Pomocí rozprašovače nanést v neředěné formě na disk kola 
a nechat několik minut působit, aby se brzdový prach a další 
nečistoty uvolnily .

Poté vysokotlakým čističem nebo silným proudem vody důkladně 
opláchnout . Pokud je to nutné, pro úplné odstranění brzdového 
prachu a nečistot lze použít kartáč nebo houbu .
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Pro dlouhodobé zachování hodnoty vozidla je 
nezbytné nejen důkladné a pravidelné čištění. Také 
následné ošetření a péče jsou velmi důležité.

V produktové řadě zetClean® společnosti ZVG 
naleznete rozsáhlý program profesionálních produktů 
od lešticích přípravků po prostředky k ochraně plas-
tových dílů karoserie nebo pneumatik.

Produkty pro péči 
o exteriér vozidel

Popis Objem Balení Výr. č.

Leštěnka na auta AP
krémovitá, bílá, s borovicovou vůní
Hodnota pH při 20 °C: cca . 9
Hustota při 20 °C: cca . 1,36 g/cm3

Doba použitelnosti/skladování: 2 roky při teplotách nad 0 °C

500 ml láhev 12 ks 51980-005

 5 l kanystr 1 ks 51980-050

Leštěnka na auta AP
Profesionální brusná a lešticí pasta s rychlejší schopností vybroušení a výsledným 
leskem, redukující usazování prachu . Nezanechává žádné šmouhy . Odstraňuje 
v jednom kroku drobné vady, jako jsou například stopy po broušení, poškození 
od kamínků a škrábance . Neobsahuje silikon .

Oblast použití:
Odstraňuje povrchové škrábance ze všech typů laků . Je také vhodná pro navrá-
cení lesku zoxidovaným lakům . Ideální produkt pro profesionální použití .

Návod k použití:
Zvláště vhodná pro strojní použití, ale lze ji využít také pro ruční leštění .

Strojní použití: Před použitím odstranit nerovnosti v laku pomocí vhodného brus-
ného papíru (mikrojemný 1200 nebo jemnější) . Následně nanést leštěnku 
na auta AP na ošetřovaný povrch . Aby během leštění nedocházelo k rozstřiko-
vání, je vhodné nejprve produkt rovnoměrně rozetřít po povrchu pomocí lešticí 
podložky . Pokud leštěný povrch během opracovávání vyschne, je možné jej znovu 
lehce postříkat vodou . Leštit s počtem otáček 15-1800 za minutu při středním tlaku . 
Pokud je leštění delší, lze během zpracování použít další vodu k optimalizaci 
výsledku . Při usychání leštěnky snížit tlak, dokud není povrch zcela vyleštěn a škrá-
bance odstraněny . Použitím suché a měkké lešticí utěrky povrch vyleštit do vyso-
kého lesku .

Ruční použití: Pomocí čisté a suché utěrky nanést leštěnku na auta AP na ošet-
řovaný povrch a leštit, dokud nejsou odstraněny škrábance a další nečistoty . 
Vyleštit čistou, suchou lešticí utěrkou . I při ručním použití, pokud je to nutné, lze 
navlhčit ošetřovanou plochu vodou a pokračovat v leštění, dokud nebude dosa-
ženo optimálního výsledku .
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Popis Objem Balení Výr. č.

Leštěnka na auta Extra APE
krémovitá, žlutá, s charakteristickou vůní
Hodnota pH při 20 °C: cca . 7,5
Hustota při 20 °C: cca . 1,02 g/cm3

Doba použitelnosti/skladování: 2 roky/5–35 °C

500 ml láhev 12 ks 51981-005

 5 l kanystr 1 ks 51981-050

Leštěnka na auta Extra APE
Leštěnka na auta Extra APE řešení 2v1 pro leštění i voskování . 
Ideální k oživení zašlých autolaků, poskytuje dlouhotrvající ochranu 
a dodává trvalý lesk . Dá se snadno a beze šmouh vyleštit, odstraňuje 
stopy od asfaltu a rozlešťuje jemné škrábance . Použitelná na všechny 
typy a barvy laků včetně chromovaných dílů .

Oblast použití:
Speciálně vyvinutý pro vozidla s lakem poškozeným od slunečního 
svitu či agresivních čisticích prostředků v myčkách . Použitelný pro 
všechny typy autolaků a autobarev, stejně jako na chromované 
díly karoserie . Lak ošetřeného vozidla získá zpět svou původní 
barvu i svěží vzhled . Vhodný pro manuální i strojní aplikaci .

Návod k použití:
Strojní použití: Nanést na podložku lešticího zařízení (pad), rovno-
měrně rozetřít na lak a rozleštit . Následně doleštit k tomuto účelu 
určeným padem nebo měkkým hadříkem .

Ruční použití: Krouživými pohyby rovnoměrně rozetřít čistým 
hadříkem nebo čisticí vatou a během vysychání leštit . Následně 
doleštit čistým měkkým hadříkem .

Popis Objem Balení Výr. č.

Leštěnka na auta Profi APP
hustě tekutá, béžová, s příjemnou vůní
Hodnota pH při 20 °C: cca . 8
Hustota při 20 °C: cca . 1,02 g/cm3

Doba použitelnosti/skladování: 2 roky/5–35 °C

500 ml láhev 12 ks 51982-005

 5 l kanystr 1 ks 51982-050

Leštěnka na auta Profi APP
Leštěnka na auta Profi APP je vysoce účinný produkt, speciálně navr-
žený pro dlouhodobou ochranu starých i nových autolaků . Vzhledem k jeho 
vyvážené kombinaci vosků, polymerů a PTFE (teflon) chrání povrch laku 
zejména proti vlivům okolního prostředí, jako jsou kyselé deště 
a průmyslové nečistoty . Použitím leštěnky Profi APP dodáte povrchu 
karoserie sytý a dlouhotrvající lesk .

Oblast použití:
Ochranný lesk s nanotechnologií . Vhodné k péči o všechny lako-
vané povrchy (staré i nové laky) .

Návod k použití:
Ošetřovaný povrch musí být čistý a suchý . 

Ruční použití: Nanést měkkým hadříkem, který nepouští vlákna, 
přímo na lak a ihned vyleštit, než produkt zaschne . Dalším leštěním 
suchým měkkým hadříkem je možné lesk ještě zvýšit . 

Strojní použití: Vyleštit pomocí středně měkkého nebo měkkého leš-
ticího padu .

Upozornění: Nepoužívat na teplé lakované povrchy nebo 
na přímém slunci! Při aplikaci na ošetřovaném povrchu zabraňte zaschnutí 
produktu!
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Popis Objem Balení Výr. č.

Čistič a ochrana motoru MRP
tekutý, hnědý, s typickou vůní
Hustota při 20 °C: cca . 0,8 g/cm3

Doba použitelnosti/skladování: 2 roky/5–35 °C
Zabraňte kontaktu s otevřeným ohněm!

500 ml láhev 12 ks 51983-005

 5 l kanystr 1 ks 51983-050

Čistič a ochrana motorů MRP
Čistič MRP je přípravek pro čištění a ochranu celého motorového pro-
storu . Dodává motorovému prostoru lesk, působí proti korozi a je 
vodoodpudivý . Udržuje elasticitu gumových dílů a chrání je tak před 
zkřehnutím a popraskáním . Nemá nepříznivé účinky na žádnou část 
motoru . Zoxidované hliníkové části motorů tak mohou být opět přive-
deny do dobrého stavu .

Oblast použití:
Vhodný pro všechny povrchy v motorovém prostoru .

Návod k použití:
Motorový prostor nejprve vyčistit vhodným prostředkem, použít pří-
padně vysokotlaký čistič . Po očištění a oschnutí motorového prostoru 
nanést pomocí rozprašovače přípravek pro motory MRP do celého 
motorového prostoru . Po cca 5 minutách odstranit pomocí hadříku pře-
bytečný prostředek .  

Upozornění: Nenanášet na teplé části motoru!

Popis Objem Balení Výr. č.

Přípravek na sklo GV
tekutý, bezbarvý, s alkoholovou vůní
Hustota při 20 °C: cca . 0,79 g/cm3

Doba použitelnosti/skladování: 2 roky/5–35 °C .
Zabraňte kontaktu s otevřeným ohněm!

500 ml láhev 12 ks 51451-005

 5 l kanystr 1 ks 51451-050

Přípravek na sklo GV
Přípravek na sklo GV je permanentní nátěr na sklo, keramické 
a plastové povrchy . Ošetřená plocha získá voduodpuzující vrstvu, která 
zabraňuje usazování nečistot, jako jsou například vápenaté usazeniny . 
Dlouhotrvající ochranná vrstva na čelním skle zajistí, že i dešťové 
kapky z ošetřeného skla za jízdy lehce sklouznou .

Oblast použití:
Vhodné pro použití na všech skleněných plochách a zrcadlech, 
na zástěnách sprchových koutů, keramických či plastových površích .

Návod k použití:
Před použitím důkladně protřepat! Doporučuje se nejprve skleněnou 
plochu důkladně očistit . Ošetřovaný povrch musí být čistý a suchý, aby 
se zajistila dobrá přilnavost přípravku . Přípravek jemně nastříkat nebo 
nanést tence houbou a důkladně rozetřít na celou plochu; nechat 
15 min . zaschnout . Poté vyleštit, dokud nezmizí případné šmouhy; 
následně nechat ještě 5 – 10 min . schnout .



9ZVG  

Exteriér – péče

In
te

ri
ér

 –
 č

iš
tě

ní
 a

 p
éč

e
Ex

te
ri

ér
 –

 č
iš

tě
ní

Ex
te

ri
ér

 –
 p

éč
e

Tr
uc

kw
as

h/
ca

rw
as

h 
pr

og
ra

m
Či

st
ic

í a
 le

št
ic

í u
tě

rk
y

Popis Objem Balení Výr. č.

Čistič plastů KR
viskózní gel, bílý, s citrusovou vůní
Hustota při 20 °C: cca . 0,8 g/cm3

Doba použitelnosti/skladování: 2 roky/15–20 °C

500 ml láhev 12 ks 51984-005

 5 l kanystr 1 ks 51984-050

Čistič plastů KR
Gelový čistič plastů KR slouží k obnově a údržbě plasto-
vých nárazníků, spojlerů a dalších plastových a gumových 
dílů exteriévru vozidel . Ošetřený povrch je vodoodpudivý 
a zabraňuje usazování špíny . Navrací plastovým dílům jejich 
původní lesk a oživuje jejich barvu . Při pravidelném používání 
zabraňuje blednutí plastových dílů . Neobsahuje silikon .

Oblast použití:
Vhodné pro použití na všech nelakovaných plastových 
a gumových dílech vozidel . Vhodné např . pro ošetření povr-
chů karavanů a obytných vozů, motocyklů, jízdních kol či 
jiných plastových předmětů v domácnosti .

Návod k použití:
Před použitím nutné dobře protřepat . Poté tence a rovno-
měrně nanést měkkým hadříkem na plastové povrchy . Pro 
hrubé nebo silně znečištěné povrchy se doporučuje použít 
houbu . Následně vyleštit čistým hadříkem .

Popis Objem Balení Výr. č.

Lesk na pneumatiky RG
tekutý, bezbarvý, s citrusovou vůní
Hustota při 20 °C: cca . 0,82 g/cm3

Doba použitelnosti/skladování: 2 roky při teplotách nad 0 °C 
Zabraňte kontaktu s otevřeným ohněm!

500 ml láhev 12 ks 51985-005

 5 l kanystr 1 ks 51985-050

Lesk na pneumatiky RG
Lesk na pneumatiky RG dodává lesklý, tzv . mokrý vzhled . Díky speciál-
nímu složení tohoto vysoce koncentrovaného produktu dosáhnete dlouhotrva-
jícího lesku . Kromě lesku a čisticího efektu také udržuje pružnost materiálů, 
zvyšuje odolnost vůči vzniku trhlin a zabraňuje blednutí . Tím zajišťuje 
delší životnost pneumatik . S příjemnou citrusovou vůní . Produkt obsahuje 
silikon a je bez škodlivých aromatických složek . Neagresivní pro kovové 
a lakované povrchy .

Oblast použití:
Vhodné pro použití na všechny typy pneumatik (osobních automobilů, 
motocyklů, autobusů, nákladních automobilů, atd .) . Rovněž použitelné 
na všechny ostatní plastové a gumové díly, u kterých je požadován čistý 
lesklý vzhled a pružnost povrchu (např . PVC, plastová okna, nábytek, 
gumové čluny, lodě apod .) 

Upozornění: Nepoužívat na pedály a volanty – nebezpečí uklouznutí!

Návod k použití:
Nanést pomocí rozprašovače na pneumatiky a pak čistým měkkým 
hadříkem nebo houbičkou vetřít . Pro použití na ostatních plastových a gumo-
vých površích – nanést přípravek rozprašovačem nebo přímo hadříkem 
na ošetřovaný povrch a měkkým hadříkem vyleštit do požadovaného lesku .
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Popis Objem Balení Výr. č.

Ultra čistič UR
tekutý, zelený, s citrusovou vůní
Hodnota pH při 20 °C: cca . 12,5
Hustota při 20 °C: cca . 1,02 g/cm3

Doba použitelnosti/skladování: 3 roky při teplotách nad 0 °C

500 ml láhev 12 ks 51317-005

 5 l kanystr 1 ks 51317-050

Ultra čistič UR
Ultra čistič UR je vysoce koncentrovaný čisticí prostředek s příjemnou 
vůní, ideální na povrchy a sedadla v interiéru vozidla . Rychle 
a důkladně odstraňuje nečistoty jako je prach, mastnota, olejové 
skvrny, nikotin, apod . z kovových i plastových povrchů, sedadel, vnitř-
ních obložení a mnoha dalších materiálů . Prostředek si poradí i s mírně 
zoxidovaným povrchem, který tak získá zpět svůj původní lesk . Vysoce 
koncentrovaný čistič je zároveň úsporný ve spotřebě . Bez obsahu agre-
sivních a alkalických složek . Zanechává v interiéru vozidla příjemnou 
vůni .

Oblast použití:
Vhodné pro celkové čištění interiérů vozidel a karavanů . Lze použít 
také k čištění např . zahradního nábytku, sklokeramických ploch, grilů, 
pečicích trub, plastových povrchů i podlah, či jiného vybavení kara-
vanů .

Návod k použití:
V závislosti na stupni znečištění a oblasti aplikace použít v ředěné 
formě:

• Čištění interiéru vozidla (např . látka/čalounění) pomocí rozprašo-
vače/kartáče: 1:10

• Čištění podlah (lakované povrchy/dlaždice/silné znečištění): 1:5

• Lakované povrchy (dlažba/lehké znečištění): 1:20

• Plastové povrchy (zahradní nábytek/karavany atd .): 1:10

Upozornění: Nepoužívat na přímém slunci nebo na horké povrchy!

Nabídka produktové řady zetClean® obsahuje 
široký sortiment výrobků pro profesionální čištění 
a péči o interiér vozidla, počínaje speciálním čisti-
čem na čalounění, koberce, kožené či plastové díly 
a konče např. kokpit sprejem nebo osvěžovačem 
vzduchu.

ZVG – kompletní nabídka z jednoho zdroje.

Produkty pro čištění 
a péči o interiér vozidel
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Popis Objem Balení Výr. č.

Čistič skel GR
tekutý, modrý, s typickou vůní
Hodnota pH při 20 °C: 8
Hustota při 20 °C: cca . 0,94 g/cm3

Doba použitelnosti/skladování: 2 roky při teplotách nad 0 °C

500 ml láhev 12 ks 51449-005

 5 l kanystr 1 ks 51449-050

Čistič skel GR
Vysoce účinný čistič na skla a zrcadla, který rychle a efektivně odstra-
ňuje odolné nečistoty, jako jsou např . stopy od mastnoty či nikotinu . 
Vyvážená kombinace rozpouštědel a povrchově aktivních látek zaru-
čuje vynikající čisticí účinek bez tvorby pruhů . Rychle odsychající pro-
středek zanechá na ošetřené ploše brilantní lesk .

Oblast použití:
Vhodné pro všechny skleněné a zrcadlové plochy vozidel, 
v domácnosti, v koupelnách či komerčních prostorech .

Návod k použití:
Nanést neředěný pomocí rozprašovače nebo hadříku 
a suchým hadříkem rozetřít .

Popis Objem Balení Výr. č.

Speciální čistič SR
tekutý, zelený, s příjemnou vůní
Hodnota pH při 20 °C: cca . 9
Hustota při 20 °C: cca . 1,01 g/cm3

Doba použitelnosti/skladování: 3 roky/skladovat při teplotách nad 0 °C 
Optimální teplota 20 °C

500 ml láhev 12 ks 51930-005

 5 l kanystr 1 ks 51930-050

Speciální čistič SR 
na čalounění a koberce
Speciální čistič SR s neutrálním pH, bez obsahu alkalických a NTA 
složek pro čištění čalounění, koberců a dalších textilií v interiérech vozi-
del . Díky své nízké pěnivosti je použitelný pro manuální i strojní čištění . 
K aplikaci je možné použít všechna běžná čisticí strojní zařízení . 
Odstraňuje nečistoty všeho druhu usazené hluboko ve vláknech textilií, 
mastné i olejové skvrny, prach, atd . Zanechává příjemnou svěží vůni . 
Oživuje barvy a jde snadno vysát . Neobsahuje alkalické látky a NTA .

Oblast použití:
Produkt byl vyvinut pro čištění čalounění, koberců a jiných textilií . 
Je však také vhodný pro čištění průmyslových podlah hal z litého 
betonu, mramoru, laminátu či PVC .

Návod k použití:
Podle stupně znečištění ředit s vodou na 2–10% roztok . 

Manuální čištění: Nanést rozprašovačem, nechat krátce vsáknout 
a čistým hadříkem odstranit nečistoty . 

Strojní čištění: Nanést pomocí čisticího zařízení, nechat působit 
a vysát . V případě potřeby opakovat .
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Popis Objem Balení Výr. č.

Čisticí a pečující přípravek na kůži LRP
krémová konzistence, bílý, s květinovou vůní
Hodnota pH při 20 °C: cca . 7
Hustota při 20 °C: cca . 0,99 g/cm3

Doba použitelnosti/skladování: 2 roky/5–35 °C

500 ml láhev 12 ks 51960-005

 5 l kanystr 1 ks 51960-050

Čisticí a pečující přípravek 
na kůži LRP
Přípravek LRP je vysoce kvalitní produkt pro čištění a péči o kůži 
v jednom kroku . Oživuje barvu kůže a dodává jí lesk . Speciální 
pečující složky kůži chrání a zabraňují jejímu praskání .

Oblast použití:
Čisticí a pečující přípravek na kůži LRP je vhodný pro všechny 
druhy kůží, které jsou opatřeny povrchovou úpravou: pro seda-
dla, nábytek, kožené oblečení, ale také pro plasty a pryž .  

Upozornění: Produkt není vhodný na broušenou kůži a semiš!

Návod k použití:
Před použitím dobře protřepat . Nanést tenkou vrstvu měkkým 
hadříkem nebo houbičkou na ošetřovaný povrch a jemným tře-
ním odstranit nečistoty . Pokud je to nutné, odstranit zbytky pří-
pravku suchým hadříkem a vyleštit . V případě silného znečištění 
postup opakovat .

Popis Objem Balení Výr. č.

Leštěnka na plasty KV
tekutá, bílá, s květinovou vůní
Hodnota pH při 20 °C: cca . 7
Hustota při 20 °C: cca . 1,00 g/cm3

Doba použitelnosti/skladování: 2 roky při teplotách nad 0 °C

500 ml láhev 12 ks 51961-005

 5 l kanystr 1 ks 51961-050

Leštěnka na plasty KV
Leštěnka na plasty KV oživuje vnitřní i vnější plastové díly všech 
druhů a dodává jim hedvábně matný lesk . Produkt je vhodný k čištění 
a údržbě palubních desek a jiných plastových dílů interiéru vozidla . 
Má antistatické vlastnosti a zabraňuje opětovnému znečištění 
ošetřených plastových dílů . Zanechává dlouhotrvající lesk a má 
příjemnou vůni . Bez rozpouštědel .

Oblast použití:
Výrobek je speciálně navržený pro čištění a péči o plastové díly 
interiéru všech vozidel . Produkt je možné použít i na exteriéry, zde 
však je doba účinnosti zkrácena .

Upozornění: Nepoužívat na pedály a volanty – nebezpečí 
uklouznutí!

Návod k použití:
Nanést v tenké vrstvě na ošetřované povrchy pomocí měkkého 
hadříku nebo rozprašovače . Poté podle potřeby měkkým hadří-
kem vyleštit .
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Popis Objem Balení Výr. č.

Osvěžovač vzduchu LE
tekutý, zelený, s příjemnou svěží vůní
Hodnota pH při 20 °C: cca . 7,5
Hustota při 20 °C: cca . 0,99 g/cm3

Doba použitelnosti/skladování: 2 roky při teplotách nad 0 °C

500 ml láhev 12 ks 51803-005

 5 l kanystr 1 ks 51803-050

Osvěžovač vzduchu LE
Osvěžovač vzduchu LE je vysoce koncentrovaný, povrchově aktivní, 
parfémovaný olejový roztok s čisticími vlastnostmi . Produkt je určený 
pro efektivní odstranění nepříjemných zápachů a znečištění a zane-
chává svěží vůni např . na sedadlech automobilů, textilních střešních 
potazích, apod . Může se bez problémů mísit s obvyklými čisticími pro-
středky . Neobsahuje škodlivé složky NTA ani fosfáty . Poskytuje pocit 
příjemně svěžího vzduchu .

Oblast použití:
Vhodné pro univerzální použití všude tam, kde je zapotřebí účinně 
odstranit rušivé a nežádoucí pachy .  

Ideální pro ošetření auto čalounění . Vhodné je použití také např . pro 
aplikaci do nádob na odpad, kontejnerů a popelnic, cisteren apod .

Návod k použití:
V nezředěné formě přímým postřikem na ošetřovaný povrch (např . 
v interiéru vozidel na čalounění) . Při použití v zásobnících, kabinách 
řidičů či kontejnerech, atd . a v závislosti na stupni znečištění ředit 
s vodou v poměru 1:10 . Roztok lze do prostoru nanést pomocí rozpra-
šovače či vysokotlakým zařízením . 
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ZVG program profesionální chemie se s  tradicí 
více než 40 let vývoje a optimalizace produktů 
řadí k lídrům na evropského trhu.

Šíře sortimentu, vysoká kvalita i úspornost přináší 
výsledek, který zákazníci vždy ocení.

Truckwash/carwash 
program

Popis Objem Balení Výr. č.

CP Power Wash Premium
tekutý, žlutohnědý
Hodnota pH při 20 °C: cca . 13,5
Hustota při 20 °C: cca . 1,2 g/cm3

Doba použitelnosti/skladování: 3 roky při teplotách nad 0 °C

25 l kanystr 1 ks 51320-250

Prostředek pro předmytí 
CW Power Wash Premium
Přípravek CW Power Wash Premium je vysoce koncentrovaný 
alkalický produkt s mírnou pěnivostí určený k použití v profi mycích lin-
kách pro předmytí vozidel . Prostředek je vyvinut na bázi anorganic-
kých sloučenin kombinovaných s rostlinnými, povrchově aktivními lát-
kami pro vysoký účinek . Přípravek CW Power Wash Premium 
pronikne po nanesení hluboko do nečistot . Vyniká vysokou odmašťo-
vací schopností, není příliš pěnivý a obsahuje složky přispívající 
k ochraně laku před korozí .

Neobsahuje NTA, EDTA, fosfáty ani ředidla . 

Oblast použití:
CW Power Wash Premium je určen pro předmytí v různých mycích 
systémech k snadnému odstranění špíny, olejů, mastnoty, stop od paliva 
a ptačích exkrementů . CW Power Wash Premium je možné použít 
také jako odstraňovač hmyzu . 

Další možnosti použití: průmyslový podlahový čistič, čistič kamionů 
a autobusů, podvozků a motorů vozidel, čistič plachet, atd .   

Návod k použití:
CW Power Wash Premium může být použit v mechanickém apli-
kačním zařízení, v kombinaci s vysokotlakým čističem nebo manuálním 
rozprašovačem . V závislosti na znečištění zředit s vodou na 2–5% roz-
tok . Upozornění: Nepoužívat na přímém slunci nebo na horké povrchy!
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Popis Objem Balení Výr. č.

Autošampon Wash & Wax Foam
tekutý, světle růžový, se svěží vůní
Hodnota pH při 20 °C: 6,5
Hustota při 20 °C: cca . 1,01 g/cm3

Doba použitelnosti/skladování: 2 roky při teplotách nad 0 °C

25 l kanystr 1 ks 51321-250

Autošampon CW Wash & Wax Foam
Autošampon CW Wash & Wax Foam je vysoce pěnivý produkt 
s vynikajícími čisticími vlastnostmi pro profesionální použití . Autošampon 
má hydrofobní efekt, takže umytý povrch není nutné následně osoušet 
a voda samovolně odteče . CW Wash & Wax Foam dodává umytému 
povrchu antistatické vlastnosti a přispívá ke zvýšení antikorozivní 
ochrany . Autošampon má svěží, příjemnou vůni .

Oblast použití:
Autošampon CW Wash & Wax Foam je vhodný do automatických 
systémů profi mycích linek i pro manuální čištění .

Návod k použití:
Stojní mytí: Čistý produkt nasát dávkovacím systémem, s ředěním 2–10 % 
podle požadované vrstvy pěny . Nechat krátce působit, případně zkom-
binovat s kartáčováním .

Manuální mytí: Použít cca . 100 ml produktu do kyblíku s vodou a umýt 
manuálně pomocí houby . Po umytí povrch neosoušet, ale opláchnout 
vodou . Voda samovolně odteče a omytý povrch tak zůstane suchý 
a lesklý .

Popis Objem Balení Výr. č.

Autovosk Rinse Wax
tekutá emulze, světle červená
Hodnota pH při 20 °C: 6,0
Hustota při 20 °C: cca . 0,97 g/cm3

Doba použitelnosti/skladování: 2 roky při teplotách nad 0 °C

25 l kanystr 1 ks 51322-250

Autovosk Rinse Wax
Autovosk Rinse Wax je přípravek k podpoře procesu sušení 
v automatických mycích linkách . Použitím vosku Rinse Wax po umytí 
vozidla je dosaženo lepší tvorby kapek a jejich následného odstranění 
proudem vzduchu . Autovosk Rinse Wax narušuje vodní film na povrchu 
karoserie a přispívá tak k rychlému dosažení požadovaného výsledku .

Oblast použití:
Autovosk Rinse Wax lze použít na všechny povrchy a všechny 
moderní autolaky .

Návod k použití:
Autovosk Rinse Wax je možno nanést na povrch pomocí aplikač-
ního voskovacího zařízení (wax nebo spray arch) během mycího pro-
gramu . Dávkování je určeno dle instrukcí a návodu obsluhy mycího 
zařízení . Díky vysoké koncentraci aktivních látek autovosku Rinse 
Wax je možno dávkování snížit a zefektivnit tak proces použití .

Ředění 1:500 . Optimální ředění je použití cca 20 ml autovosku 
Rinse Wax na jedno vozidlo .
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zetClean®

Popis Objem Balení Výr. č.

CW Čistič kol Ultra ZZ
tekutý, zelený
Hodnota pH při 20 °C: cca . 3
Hustota při 20 °C: cca . 1,13 g/cm3

Doba použitelnosti/skladování: 3 roky při teplotách nad 0 °C

25 l kanystr 1 ks 51988-250

CW Čistič kol Ultra ZZ
CW Čistič kol Ultra ZZ je koncentrovaný kyselý čistič kol s velmi rych-
lým nástupem účinku . Díky vyvážené kombinaci kyselých složek přináší 
okamžitý výsledek . Neobsahuje nebezpečnou kyselinu fluorovodíkovou .

Oblast použití:
CW Čistič kol Ultra ZZ je vhodný pro efektivní odstranění nečistot, rzi, 
vodního kamene či brzdového prachu z ráfků i plastových poklic .

Návod k použití:
CW Čistič kol Ultra ZZ je možno použít v neředěné formě nebo jako 
4% roztok (ředěno vodou) dle stupně znečištění . Roztok je vhodné apli-
kovat pomocí rozprašovací pistole . 
Po nanesení nechat roztok působit, aby se nečistoty rozpustily, případně 
k jejich uvolnění použít kartáč . Pro opláchnutí vodou je doporučeno pou-
žít tlakový čistič . 
Na lakované nebo poškozené disky je vhodné čistič nejprve otestovat na 
menší ploše .

Upozornění: Neaplikovat na přímém slunci, na skleněné či zrcadlové 
plochy, nenechat působit příliš dlouhou dobu .
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  dvě jakosti utěrek pro individuální použití, obě strany 
měkké – Multitex® – a lehce abrazivní – Polytex®

  uvolňují nečistoty – např. barvy, těžké tuky, maziva, 
lepidla, oleje, asfalt, uhlí atd.

  vhodné pro použití na téměř všech hladkých materi-
álech a površích v průmyslu, dále pro údržbu vozidel, 
či pro čištění strojů, kokpitů automobilů, počítačových 
klávesnic a monitorů apod.

  zvláště šetrné k pokožce díky jemným čisticím složkám 
s příjemně čerstvou vůní pomerančů

  jednoduché odebírání utěrek díky perforaci

Vlhčené čisticí utěrky
Čisté řešení pro člověka i stroj

Další informace získáte v našem produktovém katalogu na ZVG stránkách www .zvg .cz

NOVÉ
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zetPutz®

Popis Balení Paleta Výr. č.

Lešticí utěrka Multisoft® Trikot
bílá, v papírovém boxu 
cca . 375 útržků ā 40 cm, šíře cca . 38 cm

1 ks 60 krabic 11764-00

Multisoft® 
lešticí utěrka profesionálů
Citlivé povrchy musejí být citlivě ošetřeny – nejlépe s lešticí utěrkou 
Multisoft® . Proto je extra jemná, vlákna nepouštějící utěrka pro lešticí 
činnosti první volbou . Můžete si vzít jakoukoliv tekutinu, například leš-
těnku s obsahem vosku, utěrka Multisoft® vše rovnoměrně nanese 
a rozleští, aniž by se zároveň snížila její pevnost .

Praktický odběrový box produktu Multisoft® umožňuje jednoduchý 
odvin i jednou rukou .

Profesionální údržba vozidel účinně funguje pouze 
s profesionálními prostředky. Čisticí činnosti vyža-
dují kromě speciálních přípravků samozřejmě také 
vhodné čisticí pomůcky.

ZVG produkty řady zetPutz® jsou již po mnoho 
desetiletí spokojenými zákazníky prověřeny 
a nabízí tak ideální řešení pro komplexní péči 
nejen o vozidla.

Výrobky pro 
čištění a leštění
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Popis Balení Paleta Výr. č.

Multitex® soft čisticí a lešticí utěrka 
bílá, cca . 38 × 34 cm

400 utěrek 
(10 × 40)

42 krabic 10801-01

Multitex® soft čisticí a lešticí utěrka v roli 
bílá, cca . 475 útržků ā 38 cm, šíře cca . 30 cm

2 role
48 rolí 

(24 × 2)
11801-01

Multitex® soft 
univerzální utěrka
Vysoce kvalitní utěrka textilního charakteru . Díky děrované struktuře 
a velmi vysoké pevnosti je ideální na mokré i suché leštění . Utěrka je 
velmi měkká, s nízkým úletem vláken . Absorbuje velké množství kapa-
lin . Ani v mokrém stavu není její pevnost snížena . Je odolná 
vůči rozpouštědlům, je možno ji použít i ve styku s potravi-
nami .

Utěrka je ideální zejména pro čištění a leštění citlivých ploch 
v autolakovnách, jemné mechanice, v elektrotechnickém 
a automobilovém průmyslu .
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zetPutz®

Popis Balení Paleta Výr. č.

Multitex® premium čisticí a lešticí utěrka 
tyrkysová, savá a pevná utěrka, cca . 38 × 30 cm

200 utěrek 
(4 × 50)

156 krabic 10148-01

Multitex® premium čisticí a lešticí utěrka v roli 
tyrkysová, savá a pevná utěrka, cca . 400 útržků ā 38 cm, šíře 28 cm

1 role 78 rolí 11148-01

Multitex® premium 
savý specialista na povrchy
Univerzální čisticí a lešticí utěrka Multitex® Premium je vynikající 
pro čištění a odmašťování, např . z lakovaných povrchů (v kombinaci 
s prostředky jako odstraňovač silikonu, či jiných přípravků na vodní 
bázi) . Její vysoká pevnost je dosažena unikátním výrobním procesem 
pojení vláken polyesteru a celulózy pomocí vodního paprsku .

Popis Balení Paleta Výr. č.

Polytex® light čisticí, savá utěrka 
bílá, oleje savá utěrka, cca . 420 utěrek (40 x 42 cm)

420 utěrek 
(12 × 35)

32 krabic 10160-00

Polytex® light čisticí, savá utěrka v roli 
bílá, oleje savá utěrka, cca . 500 útržků ā 38 cm, šíře cca . 32 cm

1 role
60 rolí

(60 × 1)
11160-00

Polytex® čisticí, savá utěrka 
modrá, oleje savá utěrka, cca . 420 utěrek (40 x 42 cm)

420 utěrek 
(12 × 35)

32 krabic 10171-00

Polytex® čisticí, savá utěrka v roli 
modrá, oleje savá utěrka, cca . 500 útržků ā 38 cm, šíře cca . 32 cm

1 role
54 rolí

(54 × 1)
11165-00

Polytex® 
odolná průmyslová utěrka
Polypropylenová utěrka Polytex® je ideální průmyslovou utěrkou pro stírání 
a absorpci především rozpouštědel, olejových a jiných provozních tekutin . 
Tato robustní, vlákna nepouštějící utěrka, je vhodná pro jakýkoliv průmyslový 
provoz, autoopravnu či lakovnu . Je odolná a po vyždímání opakovaně pou-
žitelná . Není vhodná k absorpci kapalin na vodní bázi . K dispo-
zici ve více variantách .
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Popis Balení Výr. č.
Autohouba
hnědá, Polyuretan/Polyether/bez obsahu FCKW 
Pevnost v tlaku: cca . 4,0 kPa, rozměry: 150 × 100 × 50 mm

100 ks  
(balení jednotlivě)

10050-00

Autohouba
Univerzální houba pro mnoho oblastí použití .

Popis Balení Výr. č.

Utěrka z mikrovlákna Praktitex® Pro

modrá, cca . 40 × 40 cm, s okrajovým lemem 200 utěrek (20 × 10) 10291-01

žlutá, cca . 40 × 40 cm, s okrajovým lemem 200 utěrek (20 × 10) 10292-01

zelená, cca . 40 × 40 cm, s okrajovým lemem 200 utěrek (20 × 10) 10293-01

růžová, cca . 40 × 40 cm, s okrajovým lemem 200 utěrek (20 × 10) 10294-01

Utěrka z mikrovlákna Praktitex® Pro
Vysoce kvalitní a pevné utěrky z mikrovlákna Praktitex® Pro se zesíleným 
lemem jsou odolné, mnohonásobně použitelné utěrky pro univerzální čištění . 
Extrémně jemná vlákna utěrky zajišťují velmi vysokou absorpční kapacitu, 
díky své unikátní struktuře vláken utěrka zachytí velké množství nečistot 
z jakéhokoliv povrchu .

Složení: 80% polyester, 20% polyamid
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Obchodní podmínky

1. VZNIK OBCHODNÍHO VZTAHU

Obchodní vztah vzniká potvrzením závazné objednávky kupují-
cího prodávajícímu . Dnem, kdy začíná běžet lhůta dodání, se 
myslí den převzetí objednávky prodávajícím od kupujícího . 
Podáním objednávky kupující potvrzuje, že je seznámen s těmito 
obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, a že s nimi 
souhlasí . Závaznou objednávku lze provést písemně poštou, 
faxem, elektronickou poštou nebo telefonem .

Minimální hodnota objednávky je 500 Kč bez DPH .

Nový zákazník předloží spolu s objednávkou zboží také platný 
Výpis z OR a osvědčení o registraci DIČ, v případě, že je plátcem 
DPH . Tyto informace slouží výhradně k identifikaci zákazníka 
ve firmě ZVG .  

2. DOPRAVA ZBOŽÍ

Nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak, zajišťuje prodáva-
jící kupujícímu dopravu zboží na vlastní náklady .

Je-li  souhrnná hodnota objednávky nižší než 2000 Kč bez DPH, 
zasíláme zboží na dobírku a účtujeme položku přepravné, balné 
ve výši 100 Kč bez DPH .

Je-li souhrnná hodnota objednávky vyšší než 2000 Kč bez DPH 
a zboží je zasíláno na dobírku, je doprava v ceně zboží a účtu-
jeme dobírkovou část ve výši 50 Kč bez DPH . 

Zboží se zásadně expeduje na paletách označených ochrannou 
známkou EUR . Zákazník je povinen přepravci po dodání zboží 
stejný počet palet, které obdržel, i vrátit, a to v nepoškozeném 
a neznečištěném stavu . 

Minimální dodací množství každého produktu je celé originálně 
zabalené balení . 

3. CENY

Ceny jsou platné podle aktuálních ceníků společnosti a v průběhu 
roku se aktualizují . Změna v sortimentu zboží společnosti ZVG je 
vyhrazena . Pro naše zákazníky jsou pravidelně připravovány 
akční cenové nabídky prodávaného zboží . Ceny jsou uvedeny 
v Kč, bez DPH . O možných individuálních slevách rozhoduje 
vedení společnosti .

4. TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ

Dodací lhůta je od potvrzení objednávky do 5 pracovních dnů, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak . V případě, že je nutno 
zboží objednat a není možné dodržet domluvený termín expedice, 
zákazník bude na tuto skutečnost upozorněn telefonicky nebo 
e-mailem a termín bude upřesněn .

Dodávky zboží lze dohodnout do 24 hodin, pokud je zboží skla-
dem . Případný doplatek ceny za expresní dodávku bude kupují-
címu předem sdělen a musí být kupujícím odsouhlasen .

Místem dodání zboží se rozumí místo stanovené kupujícím 
na objednávce .

Kupující přebírá zboží pouze prostřednictvím osob jím zmocně-
ných a oprávněných k převzetí zboží . Převzetí dodávky zboží 
potvrdí kupující svým podpisem, čitelným jménem, eventuelně 
razítkem na přiloženém dodacím listu nebo faktuře . Převzetím 
dodávky kupující potvrzuje, že zboží nemá zjevné vady, množství 
a sortiment odpovídá údajům uvedeným na dodacím listu nebo 
faktuře . Společnost ZVG garantuje řádně zabalené zboží . 

5. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Prodávající vystaví kupujícímu fakturu (daňový doklad), která 
slouží zároveň jako dodací list, a dopraví ji současně s dodávkou 
zboží, nebo poštou .

Faktura kromě obecných náležitostí daňového dokladu obsahuje 
číslo objednávky, pokud je na objednávce uvedeno .

Dodávky materiálu jsou denně fakturovány, vyjma celozávodní 
dovolené, státních svátků nebo dnů pracovního klidu . První nákup 
je vždy hrazen v hotovosti bez ohledu na výši objednávky . 
Výjimku mohou tvořit případy projednané a schválené vedením 
společnosti .

Standardní splatnost faktury je 14 dní od data vystavení, nedo-
hodnou-li se strany jinak, například na platbě dobírkou nebo 
na platbě v hotovosti . O delší splatnosti faktur rozhoduje vedení 
společnosti .

Zboží je majetkem společnosti ZVG CZ s .r .o . až do jeho plné 
úhrady na účet této společnosti . Faktura se považuje za zaplace-
nou teprve dnem připsání částky na účet prodávajícího .

V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury je prodávající 
oprávněn zastavit další dodávky zboží nebo změnit způsob 
platby . Rovněž je oprávněn kupujícímu účtovat za každý den pro-
dlení úrok ve výši stanovené ust . §369 a 502 obchodního záko-
níku, tj . ve výši 0,05% denně z dlužné částky .

6. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Firma ZVG CZ s .r .o . garantuje, že její zboží je bez materiálových 
a výrobních vad po dobu 6 měsíců od data expedice zboží . Tato 
garance nebude platit pro zboží, u kterého podle výlučného roz-
hodnutí firmy ZVG CZ s .r .o ., došlo k nedbalému zacházení, 
nevhodnému použití nebo jinému zneužití, či se jedná o zboží jed-
norázového použití . Další ujednání se řídí obchodním zákoníkem .

Plnění záruky spočívá dle dohody prodávajícího s kupujícím 
v dodání náhradního zboží za zboží vadné, slevě z kupní ceny, 
anebo odstoupení od smlouvy .

Obchodní podmínky společnosti ZVG CZ s.r.o.
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níZVG CZ s.r.o.

Dobšická 3580/17, CZ-67182 Znojmo 
Tel .: +420 515 221 508
Fax: +420 515 221 709
info@zvg.cz
www.zvg.cz

Navigace Kontakt

ZVG Zellstoff-Verarbeitung AG 
Zentrale
Fenchackerweg 2-4, CH-4704 Niederbipp
Tel .: +41 (0)62 396 44 77
Fax: +41 (0)62 396 44 78
info@zvg.ch
www.zvg.ch

Navigace Kontakt

ZVG Zellstoff Vertriebs GesmbH 
International Branch
Ottogasse 1, A-2333 Leopoldsdorf
Tel .: +43 (0) 2235 42 939 0
Fax: +43 (0) 2235 42 939 28
info@zvg-international.com
www.zvg-international.com

Navigace Kontakt

Předpokladem uznání nároků kupujícího na výměnu zboží vad-
ného za bezvadné je písemné oznámení vady se stručným  popi-
sem bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil . Právo 
na uznání nároků při vadách zjevných zaniká po uplynutí 10 dnů 
po převzetí zboží .

7. REKLAMACE

V případě výskytu důvodné reklamace se musí tato skutečnost 
písemně oznámit do 3 pracovních dnů po obdržení zboží . Kupující 
je povinen si zboží prohlédnout neprodleně po přechodu nebez-
pečí škody na zboží . Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky 
z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady 
mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží . 
Odpovědnost firmy ZVG za vady, na něž se vztahuje záruka 
na jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po pře-
chodu nebezpečí vady na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobila 
je firma ZVG jako prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí plnila 
svůj závazek .

8. VRÁCENÉ ZBOŽÍ 

Vrácené zboží je možné přijmout pouze po předchozí domluvě, 
a to pouze v originálně zabalené formě . Zboží objednané na indi-
viduální objednávku (např . u výrobce) nebude možné zpětně při-
jmout na sklad . Při chybně objednaném zboží nebo při objednání 
přílišného množství se jejich vracení na sklad zpoplatňuje příplat-
kem 10% hodnoty vráceného zboží, minimálně však 200 Kč 
(z důvodu manipulačních nákladů) . Přepravní náklady vráceného 
zboží na sklad přechází rovněž v plné výši na objednavatele .

Na dodané zboží se vztahuje záruka v délce 24 měsíců . Záruční 
doba začne běžet dnem dodání zboží kupujícímu . Na poškození 
vzniklé nesprávným použitím, nadměrným namáháním, přiroze-
ným opotřebením se záruka nevztahuje . 

Toto se netýká zboží určeného pro jednorázové použití .

9. VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

V souladu s ust . §273 odst . 2 obchodního zákoníku mají odchylná 
ujednání ve smlouvě přednost před zněním těchto obchodních 
podmínek . Tyto obchodní podmínky v podrobnostech upravují 
postavení, práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uza-
vírání kupních smluv na dodávky zboží ZVG CZ s .r .o . zjednoduše-
nou  formou potvrzením objednávky . V případě uzavření kupní 
smlouvy písemnou formou se použijí tyto obchodní podmínky 
pouze v případě, kdy tak formou odkazu stanoví kupní smlouva .
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