P. H. DEKO Sp. J.
P. Kozioł, P. Dędek, M. Szymkowicz
50-429 Wrocław, ul. Wilcza 27
tel. 71 302 52 11
e-mail: wroclaw@dekoautoparts.pl

NIP: 8990106203
REGON: 930035056
KRS: 0000006019 Sąd Rejonowy we Wrocławiu

PROTOKÓŁ ZWROTU TOWARU nr ……………………………………………
z dnia ……………………………………………………………..
Dane klienta:
Nazwa: ……………………………………………………………..
NIP: …………………………………………………………………..

P. H. DEKO Sp. J.
P. Kozioł, P. Dędek, M. Szymkowicz
ul. Wilcza 27
50-429 Wrocław
NIP: 8990106203

……………………………………………………………………………
(pieczątka firmowa)

Warunki zwrotu:
•
•

•
•
•
•

L.p.

Zwrotowi podlega tylko towar pełnowartościowy, który nie nosi śladów montażu, nie ma uszkodzeń lub zmiany
cechy, a opakowanie jest nie uszkodzone i czyste.
Zwrot jest możliwy na podstawie dowodu zakupu w terminie 7 dni od daty sprzedaży. Zwrot części OE jest możliwy
w terminie 7 dni od daty sprzedaży. Po tym terminie zwroty nie są przyjmowane. Przy zwrocie części OE potrącana
jest opłata manipulacyjna w wysokości 30% wartości zwrotu.
Zwrot towaru następuje za zgodą firmy DEKO Sp. J. Firma DEKO Sp. J. zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zwrotu.
Zwrotowi nie podlega towar na indywidualne zamówienie, z wyprzedaży, asortyment z grupy elektryka i elektronika,
oleje i płyny eksploatacyjne oraz czynnik do klimatyzacji R134a.
Warunkiem rozpatrzenia zwrotu jest wypełnienie niniejszego Protokołu przez klienta i podanie wszystkich
wymaganych danych.
W przypadku pozycji oznaczonych w kolumnie „Producent” jako POLCAR obowiązują poniższe zasady zwrotu:
Zwrot do 7 dni od daty sprzedaży. Zwroty towarów, których cena jednostkowa dla Kupującego nie przekracza 30 zł
netto są obciążane opłatą manipulacyjną w wysokości 7 zł netto za każdą zwracaną sztukę. Zwroty po upływie 7 dni
od daty sprzedaży są akceptowane warunkowo po weryfikacji, zawsze z potrąceniem kosztów manipulacyjnych w
wysokości minimum 20% wartości zwracanego towaru. W sytuacji, gdy wartość zwrotów (zgłaszanych do 7 dni od
daty sprzedaży) produktów POLCAR przekroczy limit 2% obrotu z poprzedniego miesiąca firma DEKO Sp. J. zastrzega
sobie prawo do potrącenia kosztów manipulacyjnych w wysokości 10% zwracanego towaru – nie mniej jednak niż 7
zł netto za każdą zwracaną sztukę.
Nr dokumentu sprzedaży

Indeks zgodnie z
dokumentem sprzedaży

Producent

Ilość

Przyczyna zwrotu

1
2
3
4
5

Towar przekazał
……………………………………………………...

Towar przyjął
…………………………………………………………….

(czytelny podpis klienta)

(czytelny podpis osoby odbierającej)

