Protokol o souhlasu k vrácení zakoupeného zboží dodavateli
Číslo protokolu:

xxx / 2021

KOPOS KOLÍN a.s. jako dodavatel si vyhrazuje právo stanovit následující podmínky pro jedání o případném vrácení zboží:
a) zboží určené k vrácení musí být ve stavu umožňujícím jeho další prodej, tedy zejména čisté a mechanicky nepoškozené
b) zboží by mělo být pokud možno v původním uzavřeném balení (tzn.kompletní minimální zabalené množství), výjímku tvoří položky dodávané jednotlivě
c) zboží nesmí být v žádném případě vyrobeno více než dva roky před zahájením jednání o jeho vrácení. Zároveň předmětem vratky není zboží: specifická výroba, lakované žlaby a příslušenství, věci z výprodeje !!!
d) vrácení zboží je podmíněno předchozí fyzickou kontrolou jeho stavu pověřeným zástupcem dodavatele a jeho následným výslovným souhlasem. Tím se rozumí jeho vyjádření a podpis tohoto protokolu.
e) zástupce společnosti vracející zboží dodavateli podpisem tohoto protokolu vyjadřuje souhlas s podmínkami dodavatele stanovenými jeho zástupcem
f) doba na oboustranné vyřešení vratky (netýká se transportu zboží k dodavateli) je stanovena na 30 dní od zaslání požadavku. Po této době bude vratka uzavřena a již nebude předmětem dalšího jednání !!!
g) podrobnosti o zpracování a ochraně osobních údajů naleznete na: www.kopos.cz - Zásady zpracování osobních údajů
h) opravný daňový doklad bude vystaven na základě skutečného množství /tj. fyzicky překontrolováno/ dodaného do firmy KOPOS Kolín a.s. !!!
i) při špatném objednání zboží a jeho vrácení do 3dnů je storno poplatek 0%, do týdne 7%, do 14dní 10% a více jak za měsíc 20%
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V případě, že požadujete vydobropisovat palety,
na kterých je zasláno zboží zpět do KOPOSu, je
nutné je dopsat do tohoto protokolu !!!

Datum kontroly u zákazníka:

Kontrolu ze strany KOPOS KOLÍN a.s. provedl:

S protokolem ze strany zákazníka souhlasí:

Tento podepsaný protokol a jeho jednotlivé listy parafované oběma stranami slouží jako průvodka zboží při jeho vracení dodavateli

Za dopravu předal:

Přivezl řidič:

vyjádření / doporučení obchodního
zástupce KOPOS KOLÍN a.s. (vyčíslení
výše storno poplatku)

