
Příloha č. 2: Seznam povolených tolerancí  
Prodejní obchodní podmínky společnosti SALE s.r.o. 

Povolené tolerance ohledně tloušťky a velikosti zboží: 
• ± (3 % + 2 mikrony) pro tloušťku folií vyrobených z BOPP a CPP 
• ± (6% + 3 mikrony) pro tloušťku folií vyrobených z HDPE, MDPE, LDPE,  PLA , či směsí plastu 
• ± 5 % pro hmotnost na jeden metr papíru 
• ± (9 % + 9 mikronů) pro tloušťku folií vyrobených nebo recyklovaných materiálů 
 
Povolené tolerance ohledně liniových rozměrů zboží: 
• ± 0,3 cm pro velikost zboží vyrobeného z BOPP nebo CPP 
• ± 0,5 cm pro velikost zboží vyrobeného z papíru 
• ± 0,8 cm pro velikost zboží vyrobeného z HDPE, MDPE, LDPE, PLA či směsí plastu 
• ± 1,2 cm pro polohy rukojetí, otvorů apod. 
 
Povolené tolerance v soutisku barev flexotisku: 
• ± 0,1 cm pro flexotisk ve fotografické kvalitě 
• ± 0,3 cm pro flexotisk v grafické kvalitě 
 
Tolerance mohou být dvojnásobné, je-li zboží vyrobeno z následujících materiálů: 
• HDPE nebo MDPE o tloušťce menší než 16 mikronů 
• LDPE, TRIOLEN, PLA s tloušťkou menší než 31 mikronů 
• CPP nebo BOPP s tloušťkou menší než 21 mikronů 
 
U zboží z KŮŽE, UMĚLÉ KŮŽE, NYLONU, PAPÍRU, LLDPE, POLYESTERU, NEOPRENU, AL, ALU, EPE, OPP, SPANDEX, 
FILC, EVA, PP je délková (šířka, výška) výrobní tolerance +/- 2,5%. 
 
Povolené tolerance ohledně barev: 
• ΔE*Lab= 4 pro tiskové barvy, tyto rozdíly mohou být větší, není-li základna bílá 
• ΔE*Lab= 8 pro barvy materiálu (plast, papír atd.) 
 
Jakékoli odchylky od velikosti, tloušťky, tisku atd. nad rámec výše uvedených budou považovány za vadu 
zboží, pouze pokud takové odchylky má alespoň 3 % zboží. 
 
Množstevní tolerance: 
 
Množstevní tolerance činí ±10 %. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu za skutečně dodané množství zboží. 
V případě dodání menšího množství zboží (v toleranci do 10 %), není kupující oprávněn požadovat dodání 
zbylého množství zboží. V případě dodání většího množství zboží (v toleranci do 10 %) je kupující povinen toto 
množství zaplatit. 


