
PROCEDURA ZWROTU TOWARU                                                                                

UWAGA! Szanowni Klienci, 
 

Zwrotowi podlega wyłącznie towar w stanie nienaruszonym, nieużywany, bez śladów montażu,  
w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu handlowym. 
Zwroty bez wypełnionego poprawnie formularza zwrotu nie będą rozpatrywane. 
Części należy odsyłać w zewnętrznym opakowaniu transportowym. Oryginalne opakowanie handlowe 
nie jest opakowaniem transportowym. 

 

Aby sprawnie zwrócić towar, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją: 

1. Klient telefoniczne i/lub mailowo powiadamia dział techniczny ARP-CZĘŚCI o zamiarze zwrotu towaru z podaniem niezbędnych 
informacji: 

a) Data zakupu towaru. 
b) Zakres zwrotu (nr faktury, pozycje, ilość). 
c) Przyczyna zwrotu. 

 

2) Klient oczekuje na decyzję wstępną ARP-CZĘŚCI — termin do 3 dni roboczych. 
 

3) Dział techniczny rozpatruje wstępnie wniosek o zwrot towaru i przekazuje klientowi na adres mailowy (ew. fax) formularz zwrotu  
do wypełnienia z nadanym numerem sprawy. 
 

4) Klient przesyła zwrotnie kopię/skan wypełnionego formularza zwrotu na adres biuro@arp-czesci.pl. Wypełniony formularz zwrotu 
należy odesłać w nieprzekraczalnym terminie 7 dni. Brak zwrotu kopii/skanu formularza w ww. terminie automatycznie zamyka sprawę 
i wniosek taki nie będzie dalej przetwarzany. 
 

5) Jeżeli dział techniczny uzna, że zwrot towaru jest możliwy, w ciągu 2 dni roboczych:  

a) Ustala sposób dostarczenia towaru do magazynu ARP-CZĘŚCI. 

b) Ew. organizuje transport zwrotny. 
 

6) Klient przygotowuje i wysyła przesyłkę zwrotną: 

a) Towar musi być zapakowany w opakowanie transportowe, w sposób wykluczający przypadkowe uszkodzenie w transporcie, 

zarówno zawartości jak i opakowania handlowego. 

UWAGA! Opakowanie handlowe towaru, nie może być traktowane, jako opakowanie transportowe.  

b) Do przesyłki należy załączyć formularz zwrotu (wymagane jest wypełnienie wszystkich rubryk wskazanych w formularzu) 

c) Przesyłka musi być wyraźnie oznakowana numerem sprawy (patrz punkt 3). 

UWAGA! Paczki bez oznakowania numerem sprawy nie będą przyjmowane. Zwroty bez wypełnionego poprawnie 

formularza zwrotu nie będą rozpatrywane. 

d) 
e) Zwracany towar musi dotrzeć do magazynu ARP-CZĘŚCI w terminie 7 dni od wydania zgody na jego odesłanie. Po tym 

terminie towar nie będzie przyjęty, wniosek odrzucony, a sprawa ulega automatycznie zamknięciu. 
 

7) Dział techniczny w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania towaru rozpatrzy zwrot lub odwołanie i wyda decyzję o jego zasadności oraz 

procentowym zakresie uznania wartości zwrotu. 
 

8) Klient może odwołać się od w/w. decyzji pisemnie (mail/fax) w nieprzekraczalnym terminie 7 dni roboczych. 
 

9) Gdy osiągnięte zostanie porozumienie w sprawie zakresu i kwoty zwrotu, wystawione będą w kolejności, stosowne dokumenty: faktura 

obciążająca Klienta kosztami zwrotu, oraz faktura korygująca, które zostaną wysłane na adres mailowy / pocztowy podany w 

formularzu zwrotu. 
 

10) Faktura korygująca wystawiona będzie po pisemnej akceptacji przez Klienta faktury obciążającej go kosztami zwrotu. 
 

11) Klient zobowiązany jest do podpisania kopii korekty i odesłania jej do ARP-CZĘŚCI. 
 

12) Po otrzymaniu podpisanej korekty, ARP-CZĘŚCI przeleje ustalone kwoty na wskazany rachunek bankowy, co zakończy proces zwrotu 

towaru. Dopuszcza się też inne formy rozliczeń wzajemnych. 

Wszelkie pytania proszę kierować na adres biuro@arp-czesci.pl 

 CZESCI 

Paczkę należy wysłać na adres F.H.U.P. ARP-CZĘŚCI, ul. Ługowa 2C, Zarzecze, 37-400 Nisko




