Výkupní podmínky
Drazí zákazníci,
Seznamte se prosím s našimi podmínkamipro výkup prázdných tonerových a inkoustových kazet:

Výkupní ceny
Vždy vykupujeme zapodmínek dle aktuálních cen. Výše kompenzace závisí od ceníku výkupu platného ke
dni doručení prázdných tiskových kazet. Výkupní ceny jsou závislé od tržní hodnoty a ceny tak můžou
častěji ročně kolísat. Všechny uvedené ceny jsou uvedeny v EUR.

Dodání
Dodání zboží (dodávka) by se mělo uskutečnit “Frei Haus -z domu”. To znamená, že veškeré vzniklé
nákłady napřepravu jsou prvotně hrazeny zákazníkem. Pokud je hodnota zboží vyšší než 30 Eur, vrátíme
Vám přepravní nákłady/poštovné zpět. Z tohoto důvodu by měl být k zásilce přiložen doklad o platbě
přepravného (Pošta, DHL, GLS atd.). Při větším množství nás prosím předem kontaktujte telefonicky nebo
e-mailem.

Platba
Prázdné tonery a inkousty jsou po obdržení podrobeny kvantitativní a kvalitativní kontrole našimi
kvalifikovanými pracovníky. Platba je provedena po dokončení kontroly zboží. Kromě toho Vám zašlemena
e-mail přesný výpis zboží. Vyrovnání současných nebo budoucích pohledávek mezi zákazníkem a firmou
Denner je vyloučeno.

Balení
Prázdné tiskové kazety musí být řádně zabaleny. Optimální je každou tonerovou kazetu zabalit samostatně
do originálníchnebo jiných plastových sáčků. Tonerové nebo inkoustové kazety, ve kterých se vyskytuje
zbytkový toner nebo barva prosíme zabalit jednotlivě do plastových sáčků. Pro balení prosím nepoužívejte
polystyten nebo polystyrenové kuličky nebo chipsy z pol. pěny. Doporučujeme použít novinový papír nebo
jiný výplňový materiál.

Dodací list
Ke každézásilces prázdnými inkousty a tonerypřiložte dodací list s údaji o adrese, e-mail, telefonní číslo,
údaje o vaší bance a číslo bankovního účtu.Za zpoždění kvůli chybějícím informacím nenese firma Denner
žádnou odpovědnost. Seznam obsahu není vyžadován.
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Vadné prázdné tiskové kazety
Zaplaceno bude pouze za plně funkční tonerové a inkoustové kazety, které jsou uvedeny v platném
výkupním ceníku.

Nerecyklovatelné tiskové kazety
Inkoustové kazety, které nejsou uvedeny v našem výkupním ceníku, budou zdarma zlikvidovány. Za
nadměrně znečistěné zásilky tonerem nebo inkoustem nemůže být nic zaplaceno.

Obchodníci s prázdnýmikazetami a recyklovatelnými odpady, objemná a větší
množství
Vykupujeme od komerčních koncových uživatelů, sdružení, veřejných institucí, obchodníků s výpočetní
technikoua také od soukromých osob. Pro obchodníky s prázdnými kazetami a recyklovatelnými odpady je
náš výkupní ceník platný pouze po předchozí dohodě. Větší dodávky od recyklátorů a prodejců musí být
oznámeny předem a vyžadují předem naše potvrzení.

Sběrné boxy na prázdné tiskové kazety
Sběrné boxy, prázdné krabice nebo paletové boxy, které byly zdarma dodány firmou Denner GmbH smí
být použity výhradně pro sběr použitých inkoustových a tonerových kazet. Sběrný box si od nás můžete
vyžádat kdykoliv zdarma. Sběrné boxy, krabice na prázdné kazety, paletové boxya jejich obsah zůstávají
ve vlastnictví firmy Denner GmbH. V případě ztráty nebo poškození účtujeme poplatek ve výši výši 4,00 €
plus DPHza ztracený nebo poškozený sběrný box.

Závěrečné ustanovení
Platí pouze výkupní podmínky společnosti Denner, i kdyžostatní všeobecné obchodní podmínky nejsou
výslovně rozporovány. Odesláním prázcných tiskových kazet automaticky souhlasíte s podmínkami
společnossti Denner, které jsou vždy k dispozici na internetu na adrese www.abfallbringtgeld.at.
Jak odeslání zboží, tak vydání sběru jsou pouze nabídkami k uzavření smlouvy. Uzavření smlouvy musí být
v každém případě námi odsouhlaseno. Výslovně si vyhrazujeme právo na odmítnutí nabídky k uzavření
smlouvy s kýmkoliv bez udání důvodu. Pokud jsou některé z těchto podmínek neplatné neovlivní
platnostzbývajících ustanovení.
Namísto neplatných ustanovení se náhradní ustanoveníblíží účelu,který je sneplatným ustanovením
zamýšlen. Na všechny uvedenénázvy značek a příslušenství existují ochranné práva jednotlivých výrobců.
Jurisdikce je Korneuburg, místem plnění je Laa an der Thaya. Platí pouze rakouské právo.
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