Michałów Reginów, dnia 01-01-2014r.

„Zasady obrotu opakowaniami w firmie DORIAN”
Bębny kablowe
1. Bębny kablowe są opakowaniami sprzedawanymi Kupującemu w momencie sprzedaży
wyrobu znajdującego się na bębnie według obowiązującego w dniu fakturowania cennika
opakowań.
2. Na

bębny

wystawione

będą

faktury

VAT

ze

stawką

VAT

naliczoną

zgodnie

z obowiązującymi przepisami, z terminem płatności 30 dni.
3. W okresie do 90 dni od daty wystawienia faktury, o której mowa w pkt. 2 Kupujący ma
prawo odsprzedać, a Sprzedający ma obowiązek odkupić bęben po cenie jego
pierwotnej sprzedaży. W okresie od 90 do 180 dni od daty wystawienia faktury,
o której mowa w pkt. 2 Kupujący ma prawo odsprzedać, a Sprzedający ma obowiązek
odkupić bęben po

cenie jego pierwotnej sprzedaży pomniejszonej o 25-50%

(w zależności od obowiązujących warunków zwrotu opakowań do producentów
kabli). Obowiązek odkupu nie dotyczy przypadku bębna uszkodzonego lub nadmiernie
zużytego (złamania, zbutwienia itp.).
4. Po upływie 180 dni od daty wystawienia faktury, określonej w pkt.2., w przypadku
zaoferowania Sprzedającemu przez Kupującego sprzedaży bębnów kablowych, uprzednio
nabytych od niego, Sprzedający ma prawo do odmowy odkupienia bębnów
kablowych. W takim przypadku po uprzednim stwierdzeniu dobrej jakości bębnów, ich
warunki i cena będą indywidualnie uzgadniane.
5. Bębny kablowe rozliczane są na podstawie prowadzonej przez Sprzedającego ewidencji wg
numerów bębnów.
6. Kupujący odsprzedając bęben jest zobowiązany do podania jego numeru.
7. Sprzedający będzie odkupywać tylko bębny przez siebie wcześniej sprzedane.

Palety i pozostałe opakowania
1. Na wszystkie palety (również palety przemysłowe) i pozostałe opakowania wielokrotnego
użytku wystawione będą faktury VAT ze stawką VAT naliczoną zgodnie z obowiązującymi
przepisami, z terminem płatności 30 dni. Opakowania te będą sprzedawane zgodnie
z obowiązującymi cennikami producentów/dostawców .
2. Palety i pozostałe opakowania fakturowane klientom Dorian z magazynów LE2, CH2,
OS2, MŁ2, FA2, KA2 oraz PŁ2 (czyli opakowań fakturowanych) podlegają
zwrotowi do firmy DORIAN w terminie 30 dni od daty sprzedaży. Po tym terminie
mogą być tylko przyjmowane na wymianę.
Zmiana powyższych zasad wynika ze skrócenia terminów oraz zaostrzenia
warunków zwrotu opakowań przez producentów kabli.

