
 

TEKABEN GROUP a.s., Bílkov 119, 380 01 Dačice, IČ: 281 44 899, DIČ: CZ28144899 

TEKABEN s.r.o., Bílkov 119, 380 01 Dačice, IČ: 260 69 695. DIČ: 26069695 

TEKABEN TRADE s.r.o., Bílkov 119, 380 01 Dačice, IČ: 283 56 055, DIČ: CZ28356055 

Tel: +420 384 420 169, e-mail: tekaben@tekaben.cz 

www.TEKABEN.com 

Stránka 1 z 2 - příloha č.1   

  

P o d m í n k y   h o s p o d a ř e n í   s   v r a t n ý m i   o b a l y   
  

  

Evidence obalů   

Kovové, plastové a dřevěné kabelové bubny a vybrané obaly jsou prodávajícím typově a 

množstevně evidovány.  Typy a množství těchto obalů jsou součástí dodacího listu 

prodávajícího a v případě zpětného výkupu vratných obalů i součástí dodacího listu 

kupujícího. U ostatních obalů je na dodacích listech prodávajícího evidován pouze jejich 

počet.  

  

Prodej obalů  

Prodejní ceny obalů je prodávající oprávněn vyfakturovat současně s výrobky, které na nich 

budou kupujícímu dodány. Ceny jsou stanoveny bez DPH.  

  

Typy obalů, prodejní a výkupní ceny  

  

Obal typ  Prodejní cena CZK 

(EUR) bez DPH  
Výkupní cena CZK 

(EUR) bez DPH  
Doba vrácení obalu  

Paleta EUR 1200x800mm  500,-   (20,-)  450,-   (18,-)  do 6. měsíců  

Buben kovový Ø 1000mm  3450,- (138,-)  3450,- (138,-)  do 6. měsíců  

Buben dřevěný Ø 800mm  1500,-   (60,-)  1500,-   (60,-)  do 6. měsíců  

Buben dřevěný Ø 1000mm  2000,-   (80,-)  2000,-   (80,-)  do 6. měsíců  

Cívka překližková od Ø 400mm  200,-     (8,-)  150,-     (6,-)  do 6. měsíců 

Buben plastový Ø 400mm  300,-   (12,-)  300,-   (12,-)  do 6. měsíců 

Buben plastový Ø 500mm  375,-   (15,-)  375,-   (15,-)  do 6. měsíců 

Cívka překližková od Ø 500mm  250,-   (10,-)  200,-     (8,-)   do 6. měsíců 

Cívka překližková od Ø 600mm  520,-   (21,-)  450,-   (18,-)   do 6. měsíců 

Cívka překližková od Ø 700-800mm  700,-   (28,-)  600,-   (24,-)   do 6. měsíců 

Cívka PVC Ø 200mm  100,-     (4,-)  100,-     (4,-)  do 3. měsíce  

Cívka PVC Ø 300mm  100,-     (4,-)  100,-     (4,-)  do 3. měsíce  

Cívka PVC Ø 300mm střed 

120mm/200mm  
200,-     (8,-)  200,-     (8,-)  do 3. měsíce  

DEMOPACK – NPS cívka  600,-   (24,-)  550,-   (22,-)  do 3. měsíce 

Krabice s mezikružím  100,-     (4,-)  -  nevykupujeme  
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Zpětný výkup obalů  

Kupující zpětně prodává obaly za výkupní cenu dle platného ceníku. Při zpětném výkupu 

obalů je kupující povinen:   

 

1) vystavit a zaslat dodací list ve dvou vyhotoveních s udáním typu a počtu obalů, u      

palet jejich rozměr. Potvrzený dodací list bude podkladem pro fakturaci a bude 

zaslaný na kontaktní osoby:  

 

 TEKABEN GROUP a.s. 
              Marie Habrová marie.habrova@tekaben.com tel. +420 778 707 941  

TEKABEN s.r.o. 
              Věra Křížová                vera.krizova@tekaben.com                    tel. +420 778 707 940  

              Petra Budíčková         petra.budickova@tekaben.com             tel. +420 777 481 633 

TEKABEN TRADE s.r.o. 
              Petr Litomyský             petr.litomysky@tekaben.com   tel. +420 778 437 626  

        

      

2) vystavit a zaslat fakturu kde datum zdanitelného plnění bude shodné s datem 

přistavení obalů do TEKABENu. Splatnost faktur je 14 dnů.  

 
Vykupovány jsou pouze obaly nepoškozené, palety označené EUR. Nevykupujeme palety 
shnilé, bez klínů, polámané. Nevykupujeme poškozené bubny, papírové sudy bez víka a 
DOMOPACK (NPS) cívky, jakkoliv poškozené. Poškozené vratné obaly nebudou vykoupeny, 
tyto budou kupujícímu fakturovány v plné prodejní ceně, kupující je povinen tyto obaly do 30 
dnů na svoje náklady odvézt zpět.  
  
Náklady na přepravné spojené s prodejem prázdných obalů nese odesílatel prázdných obalů, 
není-li dohodnuto jinak.  
 
Zpětný odběr (vrácení) obalů a následné vystavení opravného daňového dokladu (dobropisu) 
se vylučuje.             
 

 

V Dačicích dne 01.10.2022 

Ing. Petr Novák 

CEO 
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