
Faktura korygująca nr:  

 

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA TOWARU 
 

 

Protokół zwrotu do magazynu  

Data zwrotu:  
Zwracający:  
Kontakt:  
Nr dokumentu sprzedaży:  
Przyczyna zwrotu:  

 
 
 

 

Wykaz towarów do zwrotu: 

Lp. Nazwa towaru Ilość sztuk do 
zwrotu 

Ilość opakowań 
do zwrotu 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    

 

Uwagi dotyczące stanu opakowań: ………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Uwagi  dotyczące stanu towaru: ………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………. …………………………………… …………………………………………….. 
(data i podpis) 

Pracownik BAWA Sp. z o.o. 
(wymagany do przyjęcia zwrotu) 

(data i podpis) 

Kierowca 
 

(data i podpis) 

Magazyn  
przyjmujący o odbiór 

 
 

 



Regulamin zwrotów towarów zakupionych  BAWA sp. z o.o. 

 

1. Każdorazowy zwrot wymaga wcześniejszej zgody firmy BAWA sp. z o.o. przypadku 
braku akceptacji towar zostanie odesłany na koszt nadawcy. 

2. Zamiar zwrotu należy zgłosić na adres: reklamacje@bawa.com.pl 
3. Następnie należy wypełnić PROTOKOŁU PRZYJĘCIA TOWARU (dostępny na stronie 

http://bawa.com.pl/strefa-hurtowa/do-pobrania/ )Pole zaznaczone na szaro wypełnia 
Pracownik BAWA sp. z o.o. 

4. Czas zwrotu nie może przekroczyć 24 h, od daty wystawienia dokumentu sprzedaży. W 
przypadku żądania zwrotu lub wymiany po upływie terminu określonego w.  
Sprzedawca odmówi przyjęcia takiego towaru. 

5. Zwrotowi podlegają: 
a) tylko pełne opakowania. 
b) produkt który nie nosi żadnych śladów użytkowania, tj. towar musi być w tym 

samym stanie, w jakim został zakupiony, 
c) produkt który nie został w żaden sposób uszkodzony ani pobrudzony, 
d) produkt który posiada oryginalnie opakowanie. Opakowania nie mogą nosić 

śladów użytkowania,. 
 

6. Zwrotowi nie podlegają: 
a) produkty zakupione w promocji, 
b) na przecenie  
c) II gatunku  
d) Na specjalne zamówienie 

 
7. Rozliczenie finansowe – zwrot pieniędzy do klienta. 
a) gotówki - przy płatności gotówką,  
b) płatności na kartę płatniczą / kredytową / debetową właścicielowi karty, którą klient 

płacił za towar – w przypadku płatności kartą płatniczą     / kredytową / debetową,  
c) przelewu należności na konto, z którego dokonano przelewu należności za towar. 
d) Kompensata 

 
8. Koszt transportu w przypadku odbioru produktów 

a) Do 25km od siedziby firmy – 100,00 PLN netto 
b) Do 26-50 km od siedziby firmy – 200,00 PLN netto 
c) Powyżej 51km od siedziby firmy – ustalane indywidualnie. 
 
 


