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Strona

Numer faktury

Numer katalogowy i nazwa zwracanego towaru:

Zwrot Nr *

Data wystawienia faktury

Jednostka zgłaszająca:

Data rozpoczęcia sprawy *

Powód zwrotu:

Kontakt do osoby reklamującej (telefon, faks, mail, adres, instytucja)

Data

Imię i Nazwisko osoby zwracającej

Podpis osoby zwracającej

W przypadku zwrotu powstałego nie z winy dostawcy koszt zwrotu ponosi Klient.
Zwrot listem przewozowym (nazwa firmy kurierskiej,
numer listu, na czyj koszt)*

Numer dokumentu zwracającego towar do dostawcy
(proforma invoice) *

Numer listu przewozowego zwracającego towar
do dostawcy *

Dodatkowe uwagi dotyczące sprawy (przeznaczenie zwracanego towaru): *

Wartość towaru netto z faktury sprzedaży *

Wartość towaru brutto z faktury sprzedaży *

Numer i data faktury zakupu *

Numer korekty*

Numer RW*

Data zakończenia sprawy *

Data *

Imię i Nazwisko osoby prowadzącej *

Podpis osoby prowadzącej *

* wypełnia Linegal Chemicals
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ZWROT TOWARU – INFORMACJA DLA KLIENTA

Ze względu na wymagania producentów/dostawców, prosimy o zapoznanie się z poniższymi
uwagami przed podjęciem decyzji o zwrocie zakupionego towaru.
1. Klient jest zobowiązany uzgodnić zwrot z pracownikiem Linegal Chemicals i odesłać towar
wraz z kartą zwrotu (dostępna od adresem: http://linegal.com.pl/pdf/kzwt.pdf). Na liście, w
polu opis, należy podać numer zwrotu w formie „ZWROT NR…” (numer zostanie podany
przez pracownika Spółki).
2. Zwracany towar powinien zostać odesłany przez Klienta w stanie, w jakim został mu
wydany, bez śladów jego używania lub otwierania, w oryginalnym opakowaniu.
3. Odsyłany towar powinien zostać zapakowany ze starannością tak, aby nie uległ zniszczeniu
podczas transportu.
4. Standardowo, zwrot obarczony jest kosztami transportu, do naszego dostawcy
zagranicznego, w wysokości 30 EUR netto lub w przypadku odczynników 60 EUR netto.
Koszt transportu na terenie Polski pokrywa zwracający.
5. Linegal Chemicals nie przyjmuje przesyłek nieuzgodnionych, wysyłanych na koszt Spółki
, odsyłanych za pobraniem lub/i bez opisu na liście przewozowym.
6. Po otrzymaniu zwracanego towaru Linegal Chemicals wystawi fakturę korygującą na
zwracany towar plus dopisze koszty zwrotu towaru do dostawcy, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zwrotu.
7. Koszt dostarczenia towaru do Klienta w ramach zamówienia nie podlega zwrotowi na
korekcie.

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z warunkami i opłatami dotyczącymi
zwrotów i je akceptuję.

ZWRACAJĄCY

……………………………
imię i nazwisko (czytelnie)
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