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Prosimy zapoznać się z naszymi warunkami zakupu

Drodzy Kl ienci , ,

WarunkiZakupu 

Puste tusze i tonery skupujemy zawsze po cenach zamieszczonych w Cenniku Skupu w dniu otrzymania
przesyłki. Nasze ceny są zgodne z trendami na rynku i mogą być zmieniane kilka razy w roku. Ceny skupu
podajemy w euro. 

Ceny

Wysyłka odbywa się na koszt klienta, chyba że wartość przesłanych kartridży przekroczy kwotę 30 euro.
W takim wypadku zwracamy koszty wysyłki. Z tego powodu do paczki należy zawsze dołączyć
potwierdzenie wysłania wraz z ceną wysyłki. Przy większych ilościach prosimy o kontakt telefoniczny przed
wysyłką. 

Wysyłka 

Po otrzymaniu puste tusze i tonery przechodzą kontrolę jakości dokonywaną przez nasz wykwalifikowany
personel. Płatność następuje po zakończeniu kontroli towarów. Ponadto wyślemy Ci e-mail z dokładną listą
towarów. Ugoda z bieżącymi lub przyszłymi roszczeniami między spółką Denner a klientem jest wykluczona. 

Zapłata

Puste tusze i tonery muszą zostać odpowiednio zapakowane, aby uniknąć uszkodzenia w czasie transportu.
Najlepiej użyć oryginalnej folii czy worka zabezpieczającego lub zwykłej foli. Jeśli wycieka tusz lub
wysypuje się proszek z tonera, koniecznie zapakuj ten przedmiot w osobną siatkę. Jeśli możliwe, prosimy
użyć zwykłych gazet do zabezpieczenia zamiast kupnych wypełniaczy. Wysyłający odpowiada za szkody
powstałe w wyniku niewłaściwego zapakowania towarów.

Pakowanie

W każdej przesyłce z pustymi atramentami lub tonerami musi znajdować się Karta Dostawy z danymi
adresowymi, adresem e-mail, numerem telefonu i danymi bankowymi. W przypadku opóźnień
spowodowanych brakiem informacji, Denner nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Lista przedmiotów nie
jest wymagana.

Karta Dostawy

https://www.abfallbringtgeld.com/downloads/ankaufsliste_pl.pdf


Nie płacimy za uszkodzone i niefunkcjonujące prawidłowo tusze i tonery.

Uszkodzone tusze i tonery

Kartridże niewymienione na naszej liście zostaną bezpłatnie zutylizowane. Przesyłki, które zostały w
środku zbrudzone tuszem lub tonerem również nie podlegają kompensacji.

Zabrudzone i nienapełnialne kartridże

Kupujemy kartridże od klientów końcowych, firm, stowarzyszeń, instytucji publicznych, sprzedawców IT.
Handlujących pustymi tuszami i tonerami cennik obowiązuje tylko po uprzednim uzgodnieniu tego faktu
oraz warunków dostawy z naszym pracownikiem. 

Sprzedawcypustychkaset, ilościhurtowe

Wszystkie pudełka dostarczone przez Denner GmbH są przeznaczone wyłącznie do zbierania pustych tuszy
i tonerów i pozostają własnością firmy Denner. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami i zamówić
pudełko. W razie zniszczenia lub uszkodzenia pudełka naliczamy opłatę 4 euro plus VAT. 

Pudełka na puste kartridże dystrybuowane przez Denner GmbH

Nawet jeżeli nie wynika to jasno z rozmowy lub korespondencji z pracownikiem Denner GmbH, wszystkie
powyższe warunki zawsze znajdują zastosowanie. Wysyłając do nas puste kartridże, automatycznie
zgadzasz się na nasze warunki, widoczne zawsze na naszej stronie internetowej www.abfallbringtgeld.at. 

Wysłanie do nas kartridży jak i wydanie zlecenia odbioru jest jedynie ofertą zawarcia umowy, a zawarcie
umowy wymaga w każdym przypadku akceptacji przez nas. Wyraźniepodkreślamyprawo do wycofania
ofert złożonych przez nas w celu zawarcia umowy z kimkolwiek, bez podania przyczyny. Jeżeli
poszczególne postanowienia niniejszych warunków są lub staną się nieważne, nie wpłynie to na ważność
pozostałych postanowień. 

Zamiast nieskutecznej regulacji stosuje się przepis zastępczy jak najbardziej zbliżony do zamierzonego celu
nieskutecznej regulacji. Wszystkie wymienione marki są prawem własności intelektualnej poszczególnych
producentów. Mają one charakter wyłącznie ilustracyjny. Sądem właściwym jest sąd w Korneuburg,
miejscem wykonania jest Laa an der Thaya. Obowiązuje wyłącznie prawo austriackie. 

Ustaleniakońcowe
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