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Manipulační podmínky pro dodávky a výkup bubnů QADDY 

od nkt cables 

DODÁVKY 

Na bubnech QADDY jsou dodávány následující typy kabelů nkt cables v uvedených návinech: 

typ kabelu návin (m) 
celková hmotnost 

vč. kabelu (kg) 

nkt instal CYKY 450/750V 3x1,5mm2 700 90 

nkt instal CYKY 450/750V 3x2,5mm2 500 93 

nkt instal CYKY 450/750V 5x1,5mm2 500 96 

nkt instal CYKY 450/750V 5x2,5mm2 300 89 

nkt instal PLUS CYKY 450/750V 3x1,5mm2 700 90 

nkt instal PLUS CYKY 450/750V 3x2,5mm2 500 93 

Objednací čísla pro kabely zůstávají stejná, QADDY je pouze nový typ balení.  

Při objednávce je pouze nutné uvést, že je požadováno balení QADDY a je nutné objednávat 

pouze množství v násobcích návinů uvedených výše. Odlišné náviny na QADDY nejsou 

možné. 

 

QADDY jsou dodávány na paletách ve standardním balení 4ks na jedné paletě: 

 

Bubny QADDY jsou individuálně číslované a jsou evidovány stejně jako kovové bubny. 

Bubny QADDY jsou prodávány za cenu 2 500 Kč za kus / 92 € za kus. 
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VÝKUP 

Bubny QADDY jsou akceptovány k výkupu pouze v celopaletových množstvích – tedy 

v násobcích 4. Prázdné bubny QADDY vykupujeme pouze od přímých odběratelů tohoto typu 

balení a to výhradně z centrály, případně jedné další předem určené pobočky.  

Prázdné bubny QADDY je možné stohovat až do tří vrstev. Každá vrstva musí obsahovat 4 ks 

QADDY na samostatné paletě. 

 

Přímo při výkupu probíhá kontrola kvality vracených bubnů QADDY řidičem  

nkt cables. Proto nechte bubny před jeho příjezdem volně v jedné vrstvě, aby mohl být bez 

problému zkontrolován stav QADDY. Po kontrole kvality je nutné bubny vhodným způsobem 

zajistit k paletě a v případě stohování náležitě spojit všechny vrstvy (páska, folie…). 

Pokud nemáte vlastní možnosti vhodného zabalení, musíte nám tuto informaci sdělit 

společně s žádostí o vyzvednutí QADDY. 

Vyzvednutí QADDY bude probíhat na základě nahlášení počtu QADDY připravených 

k vyzvednutí (násobky 4ks). Toto oznámení posílejte svému obvyklému partnerovi v CSC  

nkt cables. Po nashromáždění dostatečného počtu QADDY k vyzvednutí napříč všemi 

odběrateli bude sběr proveden speciální jízdou – QADDY nebude vyzvedávat vozidlo,  

které k Vám přiváží zboží. 

Výkupní cena bubnů QADDY je 2 300 Kč za kus / 84 € za kus. 

 

Kontrola kvality při výkupu 

Vykupovány jsou pouze bubny QADDY splňující požadavky na kvalitu uvedené níže. 

Kontrolu kvality vracených bubnů QADDY provádí speciálně proškolený řidič svozového 

vozidla přímo u zákazníků při převzetí. V případě, že jeho názor na kvalitu vracených QADDY 

je odlišný od Vašeho, bubny nebudou převzaty a v krátké době se přímo k Vám dostaví 

zástupce nkt cables k provedení ověřovací kontroly kvality. 
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Požadavky na kvalitu vracených bubnů 

Požadovaná kvalita 

 

 

 

 

 

 

 

Bubny QADDY jsou vykupovány pouze čisté, 

běžné zašpinění je akceptovatelné, nikoli však 

nánosy bahna apod. 

QADDY musí být kompletní a mimo nosnou 

konstrukci musí obsahovat: 

1) Vnitřní cívku 

2) Etiketu s číslem bubnu 

3) Vysouvací madlo 

4) Vrchní krytku (tzv. Top plate)  

Vnitřní cívka bubnu se musí volně otáčet 
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Akceptovatelná kvalita (snížení výkupní ceny o náklady na náhradní díl – 55 Kč / 2 €) 

 

 
 

Neakceptovatelná kvalita 

pouze příklady 

 

 

 

Chybějící Top plate – poplatek za náhradní díl 

Chybějící vnitřní cívka 
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Poškozené madlo (úlomek, prasklina…) 

Chybějící vysouvací madlo 
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Poškozená vnitřní cívka (úlomek, prasklina…) 

Poškozená vnější konstrukce QADDY 
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Pokud nebude buben akceptován k výkupu z důvodu poškození, je možné následně stanovit 

nutné náklady na opravu a výkupní cena bude o tyto náklady ponížena. Takovéto případy se 

budou řešit individuálně za pomoci fotodokumentace nebo osobní návštěvy zástupce 

nkt cables.  

Ulomená bočnice 

Prasklá bočnice 


