
             Podmínky hospodaření s nosiči     

 materiálů platné od 1.10.2018 

1. Tyto podmínky se vztahují na nosiče materiálů Tele-Fonika Kabely CZ s.r.o., na nichž je dodáváno zboží.                                  

Tele-Fonika Kabely CZ s.r.o. prodává a nakupuje nosiče materiálů (viz. Ceník nosičů materiálů). Prodej nosičů materiálů bude 

uskutečněn na jednom daňovém dokladu spolu se zbožím. 

2. Nosiče materiálů (kovové a dřevěné bubny) jsou evidovány a označeny evidenčními čísly. Čísla těchto nosičů materiálů jsou 

součástí dodacího listu i v případě zpětného nákupu nosičů materiálů. U ostatních nosičů materiálů je na dodacích listech 

evidován pouze jejich počet. 

3. Servisní činnost svozu a posouzení stavu vrácených prázdných obalů zajišťuje společnost KBB v koordinaci se společností 

Tele-Fonika Kabely CZ s.r.o. Při zpětném nákupu nosičů materiálů je zákazník povinen vystavit a zaslat dodací list zároveň 

s nosiči materiálů. Pokud zákazník vrátí nepoškozený nosič materiálů ve stanovené lhůtě (viz. Ceník nosičů materiálů), potom je 

zákazník oprávněn vystavit fakturu na základě příjemky KBB ve lhůtě splatnosti jako u splatnosti dodávaného zboží, která bude 

uhrazena nebo započtena s další fakturou. Rozhodným místem pro posouzení stavu nosičů materiálů je jeho převzetí pracovníkem 

KBB v rámci servisní činnosti. 

4. V případě, že zákazník vrátí nosič materiálu poškozený, KBB posoudí míru poškození a nutné náklady na opravu. Tyto náklady 

na opravu nosiče materiálů budou zákazníkovi oznámeny při přejímce a odečteny od ceníkové nákupní ceny. Tato skutečnost 

bude oznámena zákazníkovi neprodleně po přejímce nosičů materiálů, nejpozději však do deseti dnů od převzetí nosičů materiálů. 

V případě, že zákazník nebude souhlasit s částkou na opravu nosiče materiálu, Tele-Fonika Kabely CZ s.r.o.  není povinna 

přijmout zpět poškozený nosič materiálu. Zákazník má následně možnost do 1 měsíce si tyto nosiče materiálů na své náklady 

odvézt zpět. Pokud si zákazník do 1 měsíce tyto nosiče nevyzvedne a na vlastní náklady neodveze, budou sešrotovány. 

 5. Na nosiče materiálů dodané a fakturované v průběhu roku 2017 a 2018 se vztahují Podmínky hospodaření s nosiči materiálů  

pro rok 2017 a 2018. Hospodaření s nosiči materiálů (bubny kovové KBB) – se řídí uzavřenou smlouvou mezi společností KBB a 

zákazníky Tele-Fonika Kabely CZ s.r.o. Doporučujeme všem obchodním partnerům uzavřít s firmou KBB (Kabelové bubny a 

bedny, s.r.o.) smlouvu o hospodaření a výkupu bubnů. 

Ceník nosičů materiálů TELE-FONIKA KABELY platný od 1.10.2018 

Název nosiče Prodejní cena Nákupní cena  při vracení nosičů (CZK) 

(rozměr v mm) (CZK) do 3 měsíců 4-6 měsíců 7-12 měsíců nad 12 měsíců 

    1-90 dnů 91-180 dnů 181-365 dnů 366 a více dnů 

Dřevěné bubny 

600, 700 1440 1400 1300 1010 430 

800, 900 1800 1760 1620 1260 540 

1000, 1100 2260 2200 2030 1580 680 

1200 3060 2980 2750 2140 920 

1400, 1500, 1600 5280 5150 4750 3700 1580 

1800 8280 8070 7450 5800 2480 

2000 10320 10060 9290 7220 3100 

2100, 2200 12300 11990 11070 8610 3690 

2400, 2500 18120 17670 16310 12680 5440 

Dřevěná paleta EUR 

800x1200 250 200 200 200 0 

Překližkové bubínky 

300-500 170 
Nevratné nosiče materiálů 

600-700 250 

Manipulační poplatek - odtočení a rozříznutí krátké délky do 100 m 

Rozřezávky kabelů pod 10 m se neprovádí  !!! 

Manipulační poplatek  400  CZK/říznutí         

        


