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Informacje szczegółowe

* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Uwaga ! Zwroty towaru bez załączonej dokumentacji nie będą akceptowane.

      Powód zwrotu:

1 =  błąd w dostawie
2 =  błąd w zamówieniu
3 =  reklamacja
4 =  naprawa

Oddział HASCO został Tak  � Nie  �
poinformowany o wysyłce

Uwaga – ciąg dalszy na następnej stronie!

www.hasco.com/service

PL   06 / 17

Numer klienta                                      *

Firma                                                    *

Osoba kontaktowa                              *

Ulica, nr budynku

Kraj, kod pocztowy, miejscowość    *

Numer telefonu

Data klienta

HASCO-Numer zamówienia albo      * 3 0 1
              Numer faktury albo 9 0 1
              Numer listu przewozowego 8 0 1

Poz. Ilość Materiał Opis
Powód
zwrotu



Data:                                                           Podpis:
                                                                   klienta

Proszę o wysyłanie zwrotów na własny koszt. 
Zwroty za pobraniem nie będą akceptowane!�

Fair Play przede wszystkim !

Mimo iż nie jesteśmy zobowiązani do przyjmowania zwrotu niewadliwego towaru, 
dla dobra naszych klientów, oferujemy taką możliwość w wyjątkowych sytuacjach.
W przypadku gdy zwrot spowodowany jest błędnym zamówieniem towaru przez klienta, 
HASCO zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia każdego zwrotu indywidualnie oraz, w razie konieczności, 
doliczenia kosztów operacyjnych, dopłaty za niewłaściwe opakowanie, lub też całkowitego odrzucenia zwrotu.

W celu szybkiego i satysfakcjonującego zakończenia procedury zwrotnej, proszę wziąć pod uwagę następujące wskazówki:

Płyty na palecie zabezpieczone 
kartonową podkładką, folią oraz 
paskami mocującymi.

Pojedyncze elementy zapakowane 
w kartonowe pudełko, folię oraz 
zabezpieczone falistą tekturą.

Użycie oryginalnego opakowania
HASCO.

–   Każdy zwrot spakowany osobno
–   Zwrot towaru tylko w oryginalnym opakowaniu HASCO lub, w drodze wyjątku, 
    zgodnym z zasadami naszego pakowania
–   Prosimy chronić towar przed korozją poprzez zastosowanie odpowiednich 
    środków
–   Palety powinny być zabezpieczone paskami mocującymi
–   Prosimy zadbać o bezpieczny przewóz i załadunek
    (obowiązek firmy przewozowej)

Przykłady pakowania:

HASCO Hasenclever GmbH+Co KG 
Wareneingang
Im Wiesental 77
D-58513 Lüdenscheid

Prosimy o przestrzeganie 
następujących procedur 
dotyczących pakowania towaru:
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<  3 miesiące po dostawie
(z wyj. napraw i reklamacji)

Dodatkowa opłata 50 EUR za zamówienie / zwrot
(kwota będzie odliczona od Noty Uznaniowej)
W razie uszkodzenia dopłata 30 EUR
(kwota będzie odliczona od Noty Uznaniowej)

www.hasco.com/service
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