ZASADY OBROTU OPAKOWANIAMI ZWROTNYMI
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-28

I. DEFINICJE
1. Określenie „Odbiorca” oznacza firmę SVEP POLSKA PIOTR MAREK.
2. Określenie „Dostawca” oznacza każdą firmę dostarczającą towary, z którą współpraca handlowa
wymaga zastosowania opakowań zwrotnych.
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przy dostawach mogą być stosowane następujące rodzaje opakowań zwrotnych:
•

pojemniki EURO – plastikowe pojemniki w kolorze żółtym stanowiące własność odbiorcy.

•

pojemniki na elementy długie – drewniane pojemniki stanowiące własność odbiorcy.

2. Pojemniki EURO jak również pojemniki na elementy długie znajdujące się w posiadaniu Dostawcy
mają charakter rzeczy stanowiących własność Odbiorcy nieodpłatnie powierzonych Dostawcy.
Dostawca zobowiązany jest do zwrotu na swój koszt wyżej wymienionych pojemników w ciągu 7 dni
od momentu otrzymania pisemnej dyspozycji od Odbiorcy.
3. Dostawca może używać powierzone mu pojemniki tylko i wyłącznie w celach transportu oraz
magazynowania przygotowanego towaru bądź towaru, który jest lub zostanie własnością Odbiorcy
po zrealizowaniu dostawy w ramach współpracy handlowej z Odbiorcą.
4. Pojemniki winny być przechowywane oraz użytkowane w sposób niepowodujący ich uszkodzenia
oraz jeżeli jest to konieczne okresowo czyszczone z kurzu lub innych zanieczyszczeń znajdujących
się w magazynie dostawcy.
5. Wszelkie uszkodzenia powierzonych pojemników należy niezwłocznie zgłosić w formie pisemnej
Odbiorcy. Uszkodzenia wynikające z winy Dostawcy będą podstawą do obciążenia Dostawcy
kosztami naprawy bądź zakupu nowych pojemników.
6. Wszelkie zamówienia pojemników jak również zamiar ich zwrotu należy uprzednio pisemnie
zakomunikować Odbiorcy pod adresem e-mail: contact@svep.pl
7. Wzajemna wymiana pojemników odbywać się będzie na zasadzie bilansowania stanów – tj.
Dostawca w momencie dostawy otrzymuje ilość ekwiwalentną do dostarczonej.
W wyjątkowych sytuacjach - za obustronnym porozumieniem – Dostawca otrzyma pojemniki
bezpośrednio przed dostawą a ich zwrot do Dostawcy nastąpi do 21 dni od momentu dostawy
(dotyczy pojemników na elementy długie).
8. Wszelkie zmiany obrotu opakowaniami zwrotnymi wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
NINIEJSZY REGULARMIN STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZAMÓWIEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ
SVEP POLSKA PIOTR MAREK W RAMACH WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ.

