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PODMÍNKY ZPĚTNÉHO ODKUPU 
A VÝKUPNÍ CENY BUBNŮ 

 
Dodavatel se zavazuje po předchozím avízu buben převzít, a to ve všech skladovacích plochách v areálu 
dodavatele. Při příjmu proběhne kontrola bubnu a bude sepsán předávací protokol (příjemka), který bude 
obsahovat datum převzetí, název firmy, která buben vrací, jméno a podpis osoby pověřené vrácením bubnu, 
dále číslo bubnu a případné procentuální vyčíslení poškození jednotlivého bubnu. 
Výkupní cena se stanoví z prodejní ceny, kdy dojde k odečtení paušálu za amortizaci. Dále bude při stanovení 
výkupní ceny přihlédnuto k termínu vrácení bubnu a k jeho stavu, resp. zda nedošlo k jeho poškození. Kritéria 
pro stanovení poškození jsou uvedena na webu dodavatele. Takto stanovená výkupní cena bude odběrateli 
vrácena na účet formou dobropisu. 
 
 AMORTIZACE - paušální částka ve výši 700,- Kč/ks.  
 NAVÝŠENÍ AMORTIZACE - v případě vrácení bubnu v pozdní lhůtě bude amortizace navýšena 

procentuálně z prodejní ceny bubnu dle níže uvedené tabulky 
 SRÁŽKA ZA POŠKOZENÍ - stanovení procentuální sazby, o kterou bude ponížena výkupní cena bubnu 

(v % z prodejní ceny) v případě mechanického nebo jiného poškození bubnu dle kritérií uvedených na 
webu dodavatele  

 

STANOVENÍ VÝKUPNÍ CENY BUBNU 

 
lhůta vrácení bubnu od expedice (měsíce) 

1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22-24 

amortizace 700,-Kč 700,-Kč 700,-Kč 700,-Kč 700,-Kč 700,-Kč 700,-Kč 700,-Kč 

navýšení amortizace 
(v % z prodejní ceny) 

0 10 20 30 40 50 60 70 

poškození bubnu 
v % z prodejní ceny bubnu dle kritérií uvedených na webu dodavatele 

(www.sitel.cz) 

konečná výkupní cena 
bubnu 

rozdíl mezi prodejní cenou bubnu a  
součtem výše uvedených sloupců 

 
 


