Podmienky spätného vrátenia tovaru na sklad CAMPRI, spol. s r. o.
Na bezdôvodné vrátenie alebo výmenu tovaru nemá kupujúci žiadny právny nárok. Napriek tomu CAMPRI,
spol. s r.o. (ďalej len CAMPRI) ponúka možnosť spätného vrátenia tovaru na svoj sklad za nasledujúcich
podmienok:
Základné podmienky pre vrátenie tovaru:
 Spätné vrátenie tovaru je možné len pre tovar, ktorý bol zakúpený v CAMPRI a to v lehote do 90 dní
odo dňa dodania. Kupujúci túto skutočnosť musí preukázať faktúrou a dodacím listom.
 Možnosť spätného vrátenia sa nevzťahuje na tovar špeciálne objednaný pre kupujúceho podľa jeho
osobitných špeciálnych požiadaviek (atypický, neštandardný), atypické rozmery DN, PN, dĺžky, a pod.
 Tovar ponúkaný na spätné vrátenie musí byť v neporušenom a kompletnom stave, čistý.
Elektrotvarovky musia byť v pôvodnom neporušenom obale.
 Kupujúci musí písomne oznámiť záujem o spätné vrátenie tovaru, súčasťou ktorého bude zoznam
tovaru na vrátenie, kópia faktúry a dodacieho listu.
 Obhliadku a posúdenie stavu tovaru na vrátenie vykonáva po dohode s kupujúcim obchodný riaditeľ
alebo riaditeľ predaja CAMPRI, a to priamo na sklade kupujúceho alebo na stavbe. Z obhliadky vyhotoví
zápis o tovare vhodnom na spätné vrátenie.
 Konečný súhlas o vrátení tovaru späť na sklad udeľuje štatutár spoločnosti CAMPRI.
 Náklady na dopravu tovaru schváleného na vrátenie od kupujúceho späť na sklad CAMPRI hradí
a zabezpečuje kupujúci.
 Skladník CAMPRI prevezme na sklad len odsúhlasený a skontrolovaný tovar.
 Spätné vrátenie tovaru je možné iba od 1.januára do 31. októbra. V období november - december nie
je možné realizovať spätné vrátenie tovaru, z dôvodu znižovania skladových zásob ku koncu roka.
Ekonomické podmienky pre vrátenie tovaru:
 Cena tovaru pre spätné vrátenie bude stanovená na základe zníženia z fakturovaných predajných cien
pre pôvodnú dodávku v rozsahu: -20 až -50% v závislosti od obrátkovosti a stavu tovaru.
 Spätné vrátenie tovaru bude vykonané na základe dobropisu. Dobropis bude vystavený s rovnakou
lehotou splatnosti, aká bola použitá pri pôvodnej fakturácii.
 V prípade, že kupujúci je v omeškaní s platbami za iný obchodný prípad, bude mu dobropis za vrátený
tovar uhradený formou vzájomného zápočtu s neuhradenými faktúrami.
Zjednodušené podmienky vrátenia tovaru pre drobných odberateľov:
 Drobní odberatelia môžu vrátiť späť tovar, ktorý bol zakúpený v CAMPRI a to v lehote do 5 dní odo dňa
dodania. Táto možnosť sa vzťahuje na bežný tovar do dimenzie 110 mm v celkovej hodnote do 100 €
s DPH. Súhlas o vrátení tovaru späť na sklad udeľuje obchodný manažér alebo manažér skladového
hospodárstva CAMPRI.

Poznámka: predmetné usmernenie sa netýka vratných obalov a paliet.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 28.01.2020.

