Podmienky spätného odkúpenia tovaru na sklad SG-PAM CZ s.r.o.
SAINT - GOBAIN PAM CZ s.r.o. ponúka službu spätného vrátenia (odkúpenia) tovaru na svoj sklad, a to za
nasledujúcich podmienok:
Parametre tovaru a logistika
1. SG-PAM CZ realizuje odkúpenie len tovaru dodaného SAINT - GOBAIN PAM.
2. Možnosť spätného odkupu sa nevzťahuje atypické typy a rozmery DN / PN, produkty veľkých DN (
≥ 400 mm), produkty so špeciálnymi povrchovými úpravami (PE, PUR, PUX, ZMU, ISOPAM,
INTEGRAL, PH1 a pod.), potrubie s obmedzene využívanými typmi zámkových spojov, a pod.
(pokiaľ nie je udelený osobitný súhlas generálneho alebo obchodného riaditeľa). V takýchto
prípadoch sa postupuje podľa bodu 4.
3. Z dôvodu bezpečnosti systémov a ochrany odberateľov je zakázané odkupovať späť na sklad
gumové tesniace krúžky pre spoje STD, TYT, EXP, a to aj v zámkových prevedeniach Vi, SIT +,
a prírubové tesnenia.
4. V prípade "nízkoobrátkového" typu tovaru (ktoré nemožno okamžite odkúpiť) je možné
zaregistrovať takéto produkty do databázy SG-PAM CZ a realizovať, alebo sprostredkovať
odkúpenie od odberateľa pre konkrétne budúce projekty.
5. Náklady na dopravu tovaru od odberateľa späť na sklad SG PAM CZ hradí a zabezpečuje
odberateľ.
6. Tovar ponúkaný na spätné odkúpenie musí byť v neporušenom stave, s nepoškodenými
povrchovými ochranami a v kompletnom stave (zámkovej spoje, otočné príruby, armatúrne
príslušenstvo , a pod.). Posúdenie stavu vykonáva zástupca technického úseku SG-PAM CZ, a to
na sklade/stavbe zákazníka.
Prijatie tovaru na sklad a jeho kontrola:
7. Po písomnom oznámení záujmu o spätný odkup materiálu zákazníkom (musí obsahovať zoznam
materiálu), zástupca technického úseku SG-PAM CZ (príp. regionálny manažér), dohodne a vykoná
obhliadku predmetného tovaru priamo na sklade zákazníka, alebo na stavbe a vykoná príslušný
zápis o tovare vhodnom na spätný odkup.
8. Skladník prevezme na sklad len odsúhlasený a skontrolovaný tovar.
9. Potvrdením prevzatia tovaru je preberací protokol vráteného materiálu.

Cena tovaru
10. Cena tovaru pre spätné odkúpenie je stanovená na základe zníženia z fakturovaných predajných
cien pre pôvodnú dodávku v rozsahu: -20 až -50%.
11. Percento zníženia z ceny bude navrhnuté SG PAM CZ odberateľovi v závislosti od stavu a typu
vrátených produktov a obrátkovosti produktov. ( možnosť započítania v rámci aktuálnej objednávky
odberateľa).
Ekonomické podmienky odkúpenia
12. Spätné odkúpenie tovaru bude vykonané na základe dodacieho listu a faktúry od odberateľa.
Faktúra (zo strany odberateľa) bude vystavená s rovnakým termínom splatnosti, aký bol použitý pri
pôvodnej fakturácii zo strany SG-PAM CZ.
13. V prípade, že odberateľ je na SG-PAM CZ v omeškaní s platbami za iný obchodný prípad, bude mu
faktúra za vrátený tovar uhradená formou vzájomného zápočtu s týmito neuhradenými faktúrami.
14. Odkúpenie tovaru na sklad SG-PAM CZ je možný iba od 1.januára do 31. októbra. V období
november - december nie je možné realizovať odkup, z dôvodu znižovania skladových zásob ku
koncu roka.
15. Realizácia odkupu vždy podlieha definitívnemu súhlasu regionálneho obchodného riaditeľa, resp.
generálneho riaditeľa spoločnosti SG-PAM CZ, v prípade výnimiek z týchto podmienok .
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