KASUTATUD VEOVÕLLI TAGASTAMISEAVALDUS

Tagastaja firma: …....................................
Tagastuse tingimused:
 Käesolev avalduse blankett on ette nähtud ainult kasutatud veovõlli tagastamiseks!
 Tagastatav kasutatud veovõll pandikoodiga …............... võetakse ALLCAR OÜ poolt vastu ainult koos käesoleva avaldusega.
Tagastatav kasutatud veovõll peab vastama ostetud  …............... veovõlli tootekoodile …....................
Antud tagastamisavaldus kuulub läbivaatamisele 10 (kümne) päeva jooksul alates avalduse vastuvõtmise kuupäevast, s.o. kasutatud veovõlli saabumisest ALLCAR OÜ lattu.
Tagastatud kasutatud veovõlli pandikoodiga  ….......... taastamiskõlbilikuse otsustab ALLCAR OÜ tootejuht ning selle väärtus hüvitatakse kuni 100%-liselt (vastavalt pandihinnakirjale) ALLCAR OÜ poolt väljastatava arvega 10 (kümne) päeva jooksul alates nimetatud avalduse vastuvõtmise kuupäevast eeldusl, et tagastatud veovõll vastab allpool äratoodud nõuetele.
Kasutatud veovõlli(de) tagastamine ALLCAR OÜ lattu või taastamiskõlbmatuks tunnistamise korral tagasi saatmine kliendile (viimase soovil) toimub kliendi kulul, või ALLCAR OÜ müügiesindajaga viimasel külastusel.
 Tagastamisele kuuluvad ainult jooksal aastal väljastatud arvega ostetud veovõllide tootekoodiga …........... vastavad kasutatud veovõllid, mis on kantud samale arvele pandikoodiga …....... väärtusega (vastavalt pandihinnakirjale)
Kasutatud veovõll tagastatakse ALLCAR OÜ lattu vastava ostetud veovõlli pakendis . Ilma ostetud veovõlli pakendita  või märgistamata tagastatud kasutatud veovõlle ei käitleta! 
Kui antud toote tagastuse kohta on varasemaid suulisi või kirjalikke kokkuleppeid, siis palume need  märkida.
Nõuded tagastatavale kasutatud veovõllile: Kasutatud veovõll peab olema komplektne, profiilvõll ei tohi olla taastamiskõlbmatult roostes ega kõverdunud,mehaaniliselt vigastatud


Toote kood

Arve nr. 

Kuupäev

Kogus
Tagastamiskõlbmatuks tunnistatud kasutatud veovõlli ..




… soovin tagasi
… ei soovi tagasi


/     / 20...




Avalduse ja ülalnimetatud kasutatud veovõlli võttis vasu ALLCAR OÜ laos/poolt:
Nimi: …........................................ kuupäev: ….../...../............... allkiri:.....................................
                                                                                                                                                          

KASUTATUD VEOVÕLLI TAGASTAMISAVALDUS 

Tagastaja firma: ….....................................  Aadress:...................................................................

Toote kood

Arve nr. 

Kuupäev

Kogus
Tagastamiskõlbmatuks tunnistatud kasutatud veovõlli ..




… soovin tagasi
… ei soovi tagasi


/     / 20...




Avalduse esitaja:
Nimi: …................................... Telefon: …................................ Allkiri:..........................................
Avalduse ja ülalnimetatud kasutatud veovõlli võttis ALLCAR OÜ  poolt vastu:
Nimi: ….................................... Kuupäev: …..../ …../ ….......... Allkiri:..........................................
ALLCAR OÜ tootejuhi otsus:...............................................................................................
Nimi: ….....................................Kuupäev: ….../......./................. Allkiri:.........................................

