Regulamin obrotu opakowaniami zwrotnymi CIECH Trading S.A.
1. Opakowania zwrotne stanowią własność CIECH Trading S.A. i są przeznaczone wyłącznie do przechowywania
towarów dostarczanych przez CIECH Trading S.A. Klientowi na podstawie umowy handlowej lub zamówienia.
2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie opakowań po środkach niebezpiecznych zdefiniowanych
w art. 8 pkt. 14 Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013r.
(Dz.U. 2013 poz. 888), od 1.01.2014 CIECH Trading S.A. nie jest wymagana kaucja od opakowań zwrotnych,
z zastrzeżeniem obowiązku zwrotu opakowań służących do przechowywania środków niebezpiecznych,
niezależnie czy są to opakowania jednorazowego czy wielokrotnego użytku.
3. Klient, który zakupił od CIECH Trading S.A. towar w opakowaniu wielokrotnego użytku, zobowiązany jest do
zwrotu tego opakowania w ciągu 45 dni od daty wystawienia faktury. W tym okresie opakowanie ma status
opakowania wypożyczonego.
4. Opakowana podlegające zwrotowi muszą być opróżnione i nie mogą być uszkodzone. W opakowaniach nie
mogą być przechowywane inne substancje niż te, które zostały w tych opakowaniach zakupione przez Klienta
od CIECH Trading S.A.
5. Puste opakowania będą odebrane od Klienta transportem CIECH Trading S.A., chyba, że umowa handlowa
lub zamówienie zawiera w tym zakresie odrębne postanowienie.
6. Opakowania muszą być przygotowane do transportu w sposób umożliwiający przewoźnikowi załadunek
pozwalający na optymalizację wykorzystania powierzchni załadowczej. Beczki i kanistry Klient winien
umieścić na paletach i je ofoliować. Odbiór opakowań nieprzygotowanych w sposób określony powyżej
stanowi podstawę do obciążenia Klienta kosztami przewozu.
7. Zwrot pustych opakowań należy zgłaszać na adres e-mail: trading.opakowania@ciechgroup.com
8. Potwierdzenie salda opakowań można ustalić telefonicznie pod numerem (22) 210 58 21.
9. Zwrot opakowań musi być potwierdzony sporządzonym przez Klienta dokumentem zwrotu opakowań,
zawierającym specyfikację zwracanych opakowań z podaniem ich ilości i rodzaju, a w przypadku opakowań
DPPL – także ich numerów, przesłanym na adres e-mail: trading.obslugasprzedazy@ciechgroup.com
10. W przypadku nie zwrócenia opakowań w terminie CIECH Trading S.A. wystawi Klientowi fakturę VAT
sprzedaży za opakowania z terminem płatności 21 dni w oparciu o poniższy cennik:
a. Pojemnik 1000 L (DPPL) 600 zł/szt. netto
b. Bęben 120 L 80 zł/szt. netto
c. Bęben 160 L 100 zł/szt. netto
d. Bęben 200 L 150 zł/szt. netto
e. Kanister 30 L 30 zł/szt. netto
f. Kanister 60 L 50 zł/szt. Netto
11. Opakowania o których mowa w p.9 mogą być zwrócone w terminie do 21 dni po wystawieniu faktury tytułem
kosztów za niezwrócone opakowania. Po bezskutecznym upływie tego terminu zwrot opakowań nie będzie
możliwy i zostaną one uznane za ostatecznie niezwrócone. W związku ze zwrotem opakowań, w terminie
7 dni zostanie wystawiona faktura korygująca
12. CIECH Trading S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia opakowania uszkodzonego lub
zanieczyszczonego. Opakowanie uszkodzone lub zanieczyszczone będzie traktowane jako utracone. Zwrot
takiego opakowania będzie skutkował wystawieniem faktury obciążającej Klienta w wysokości równowartości
utraconego opakowania.
13. Zasady określone niniejszym regulaminem obowiązują w trakcie współpracy handlowej i mają zastosowanie
aż do całkowitego rozliczenia CIECH Trading S.A. z Klientem.
14. Wszelkie zmiany zasad obrotu opakowaniami CIECH Trading S.A. wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Niniejszy regulamin stanowi integralną część zamówień realizowanych przez CIECH Trading S.A. w ramach
współpracy handlowej.
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