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Podmínky zpětného odkupu zboží na sklad SG-PAM CZ s.r.o. 
 
SAINT – GOBAIN PAM CZ s.r.o. nabízí službu zpětného vrácení (odkupu) zboží na svůj sklad, a to za 
následujících podmínek: 

Parametry zboží a logistika 

1. SG-PAM CZ realizuje odkup zboží pouze z originální produkce SAINT – GOBAIN PAM.  
2. Možnost zpětného odkupu se nevztahuje na výrobky vyrobené na zakázku, atypické typy a rozměry 

DN/PN, produkty velkých DN ( 600 mm), produkty se speciálními povrchovými úpravami (PE, PUR, 
PUX, ZMU, ISOPAM, INTEGRAL, PH1…apod.), potrubí s omezeně využívanými typy zámkových 
spojů, apod. (pokud není udělen zvláštní souhlas generálního nebo obchodního ředitele). V takovýchto 
případech se postupuje dle bodu 4. 

3. Z důvodu bezpečnosti systémů a ochrany odběratelů je naší mateřskou společností SG PAM zakázáno 
odkupovat zpět na sklad gumové těsnící kroužky pro spoje STD, TYT, EXP (a to i v zámkových 
provedeních Vi, SiT,.. atp.), stejně tak přírubová těsnění. 

4. V případě „nízkoobrátkového“ typu zboží (které nelze okamžitě odkoupit) je možné zaregistrovat 
takovéto produkty do databáze SG-PAM CZ a realizovat nebo zprostředkovat odkup od odběratele 
v následném období pro konkrétní budoucí projekt. 

5. Náklady na dopravu zboží od odběratele (popř. distributora) zpět na sklad SG-PAM CZ hradí vždy 
odběratel. 

6. Zboží nabízené ke zpětnému odkupu musí být v neporušeném stavu, s nepoškozenými povrchovými 
ochranami, hygienicky nenarušené a v kompletním rozsahu (zámkové spoje, otočné příruby, armaturní 
příslušenství…apod.). Posouzení stavu provádí zástupce technického úseku SG-PAM CZ, a to po 
příjezdu a složení zboží na sklad SG PAM CZ 
 

Přijetí zboží na sklad a jeho kontrola: 
7. Odd. logistiky informuje sklad o příjezdu zpětně odkoupeného zboží na sklad a pošle skladu soupis 

očekávaného zboží (soupis zboží vraceného od zákazníka předává logistice obch. zástupce) 
8. Skladník provede složení zboží, provede jeho prvotní ohledání a sdělí bezodkladně odd. logistiky:  Kde 

je zboží složeno, co je to za zboží (typ, počet ks), jaký je jeho vizuální stav (znečistění, viditelná 
poškození). Odd. logistiky bezodkladně informuje zástupce technického úseku SG-PAM CZ 

9. Potvrzení převzetí zboží je na dodacím listě / předávacím protokolu potvrzeno skladníkem, ovšem 
s tištěným protokolem „převzetím zboží není stvrzena bezvadnost / nepoškozenost přebíraného zboží“ 

10. Technické parametry zboží budou před definitivním převzetím na sklad zkontrolovány odpovědným 
regionálním manažerem a zástupcem technického úseku, který provede příslušný zápis a v případě vad 
i fotodokumentaci a vyhodnocení možnosti opravy. 

11. Zboží, které nebylo schváleno pro zpětný odkup (nebo bylo po kontrole zástupcem tech. odd. SG-PAM 
CZ ze zpětného odkupu vyřazeno z důvodů např. neopravitelné vady, apod.), si může zákazník znovu 
vyzvednout ve lhůtě 10 pracovních dnů od data sdělení této informace zástupcem SG-PAM CZ 
zákazníkovi. Pokud tak zákazník neučiní ve stanovené lhůtě, SG-PAM CZ zboží ekologicky zlikviduje a 
náklady na likvidaci může po zákazníkovi požadovat. 

Cena zboží 

12. Cena zboží pro zpětný odkup je stanovena na základě slevy z originálních prodejních cen pro původní 
dodávku v rozsahu: -25 až -50 %. 

13. Konečná výše slevy bude stanovena obchodním oddělením SG-PAM CZ v závislosti na rozsahu 
původního projektu, platební morálce zákazníka, stavu a typu vracených produktů, technické přípravě 
dodávky (např. konzultace původní skladby materiálu s technickým oddělení SG-PAM CZ), obrátkovosti 
zboží…atd. 

14. V případě nutnosti opravy zboží, bude cena oprav odd. logistiky/obchodu vyčíslena zákazníkovi 

Ekonomické podmínky odkupu 

15. Zpětný odkup zboží bude proveden na základě vratky a faktury od odběratele. Faktura (ze strany 
odběratele) bude vystavena se stejným termínem splatnosti, jaký byl použit při původní fakturaci ze 
strany SG-PAM CZ. 

16. V případě, že odběratel je u SG-PAM CZ v prodlení s platbami za jiný obchodní případ, bude mu 
faktura za vrácené zboží uhrazena formou vzájemného zápočtu s těmito neuhrazenými fakturami. 

17. Odkup zboží na sklad SG-PAM CZ je možný pouze od 1.ledna do 31.října. V období od 1.listopadu do 
31.prosince není možné (z důvodu skladových zásob ke konci roku) odkupy realizovat. 

18. SG-PAM CZ není povinen zboží vykoupit. Realizace odkupu vždy podléhá definitivnímu souhlasu 
obchodního ředitele a generálního ředitele společnosti SG-PAM CZ. 


