
Zasady obrotu opakowaniami 
zwrotnymi w AH Hardt sp.j.

obowiązujące od 08.10.2018r.

1. Palety drewniane są opakowaniami sprzedawanymi Odbiorcy w momencie sprzedaży wyrobu znajdującego się na 
palecie według obowiązującego w dniu fakturowania cennika opakowań. Każda paleta sprzedawana Kupującemu jest 
odpowiednio oznaczona skrótem nazwy firmy  HARDT  w sposób ułatwiający jego identyfikację

2. Na opakowania zwrotne AH Hardt sp.j. wystawi faktury VAT ze stawką VAT zgodną z obowiązującymi przepisami.

3. W dniu dostawy Odbiorca jest zobowiązany sprawdzić stan techniczny  palet otrzymywanych wraz z 
wyrobami i towarami oraz każdorazowo zaznaczyć w protokole niezgodności lub na fakturze, że otrzymana 
paleta jest uszkodzona lub nadmiernie zużyta (zbutwienia, złamania itp.). W przeciwnym przypadku uznaje się, że 
Odbiorca otrzymał paletę w dobrym stanie.

4. Nieuszkodzony i niezużyte nadmiernie opakowania Odbiorca ma prawo odsprzedać Dostawcy po cenie jego zakupu 
przez Odbiorcę od AH Hardt sp.j. lub zwrócić  w okresie 90 dni od daty jego sprzedaży. Zwrot opakowań po 
upłynięciu terminu 90 dni wymaga indywidualnych uzgodnień . AH Hardt sp.j. przyjmie zwracane przez Odbiorcę 
opakowanie tylko, jeśli zwrot nastąpi za odpowiednim dokumentem dostawy dostarczonym razem ze zwracanymi 
opakowaniami, a ten wystawi wówczas wystawi fakturę korygującą lub uzgodni z Kupującym, że ten wystawi fakturę 
sprzedaży opakowań.

5.Opakowanie uszkodzone lub niespełniające wymogów jakościowych nie podlegają wymianie/zwrotowi. Warunki 
odsprzedaży lub zwrotu opakowań uszkodzonego lub nadmiernie zużytych będą każdorazowo uzgadniane z AH Hardt. 
sp.j.

6. Kupujący zobowiązuje się zwrócić opakowania zwrotne na własny koszt do AH Hardt sp.j. chyba, że strony 
postanowią inaczej.

7. W przypadku nie zakwalifikowania przez AH Hardt opakowań, jako podlegających zwrotowi zostaną one 
pozostawione przez AH Hardt sp.j.  do dyspozycji Odbiorcy na okres 14 dni od daty przekazania przez Odbiorcę, a AH 
Hardt sp.j. poinformuje Odbiorcę o powyższym fakcie w terminie do 7 dni od dnia ich otrzymania. Po upływie okresu 14 
dni Strony zgodnie postanawiają, że pozostawione do dyspozycji Odbiorcy opakowanie zostanie poddane utylizacji

Z poważaniem
Tomasz Hardt


