Інформація для потенційних дистриб'юторів ТОВ "Санофі-Авентіс Україна"
Комплексна Експертиза потенційних Комерційних Партнерів
ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» надає особливе значення вибору своїх Комерційних партнерів, проводячи ретельний
відбір і співпрацюючи тільки з тими компаніями, які здатні здійснювати поширення лікарських препаратів
виробництва групи «Санофі» на належному рівні, забезпечуючи швидкість, якість і безперебійність їх доставки
споживачам і дотримуючись вимог належної практики дистрибуції.
Процедура прийняття рішення щодо потенційного Комерційного партнера про співпрацю щодо дистрибуції
продукції групи «Санофі» здійснюється на підставі аналізу документації потенційного Комерційного партнера
(комплексна експертиза), а також проведення необхідних виїзних перевірок, на предмет відповідності таким
критеріям, як юридична правоздатність і платоспроможність, бізнес-репутація та інфраструктура. Рішення про
співпрацю з тим чи іншим потенційним Комерційним партнером приймається на щорічній основі до «01» січня
наступного року.
Заявка та документація потенційного Комерційного партнера (комплексна експертиза) щодо співпраці на наступний
рік повинна бути надіслана ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» потенційним Комерційним Партнером не пізніше «01»
липня поточного року.
Умови виставлення рахунків і здійснення поставок
Валюта, в якій виставляються рахунки
ГРН (гривня)
Попередня оплата / Відстрочення з оплатою на
60-й день (на умовах банківської гарантії)

Умови оплати
Мінімальний обсяг замовлення (за винятком вакцин)
(тис. грн) *
Рекомендований рівень запасів (не застосовується до
вакцин) (у днях)

***
**

* винятки припустимі для тендерних замовлень і життєво важливих продуктів
Фінансові знижки
Попередня оплата

***

Оплата ˂ 60 днів

***
Комерційні умови
Знижка

Підтримування рекомендованого рівня запасів*

***

* за винятком тендерних продуктів
*** Інформація буде надана у разі підписання Угоди про конфіденційність. Для отримання додаткової інформації,
будь ласка, зв'яжіться з нами за такими контактними даними:
48-50А, вул. Жилянська, Бізнес Центр Прайм, 01003, Київ, Україна
Тел.: +380 044 354 20 00, Факс: +380 044 354 20 01

Строк придатності
Строк придатності продукції, яка постачається дистриб'юторам, становить щонайменше 12 місяців для всієї
продукції. Постачання продукції з коротшим строком придатності обговорюється додатково.
Строк придатності життєво важливої продукції може становити щонайменше 2 місяці від дати доставки
продукції дистриб'ютору.
Умови постачання
Дистриб'ютори отримують замовлення від складу САУ на умовах FCA (франко-перевізник + пункт доставки)
(Умови Incoterms - 2010, публікація МТП 715).

Для отримання докладнішої інформації про Умови виставлення рахунків і здійснення поставок, фінансові умови, ad
hoc комерційні умови (акції, інші знижки тощо), умови прийняття повернень продукції Ви можете звернутися за
такими контактними даними:
48-50А, вул. Жилянська, Бізнес Центр Прайм,01003, Київ, Україна
Тел.: +380 044 354 20 00,Факс: +380 044 354 20 01
Контактна особа: Юлія Григор'єва
Ця інформація буде надана за умови підписання Угоди про конфіденційність.

