
BEZPIECZEŃSTWO
ZAKUPU

GŁÓWNE WARUNKI:

•  JUŻ DLA ZAMÓWIEŃ OD 32 SZT.
•  MAKSYMALNIE 100 SZT.,

•  MAKSYMALNIE 30% OPON ZAMÓWIONYCH OPON,
•  MAKSYMALNIE 8 SZT. W JEDNYM ROZMIARZE I MODELU BIEŻNIKA,

•  ZWROT MAKSYMALNIE DO 30.06.2020

Ogólne Warunki „Bezpieczeństwa Zakupu” na odwrocie.

Evergreen Tyre Polska
PH KRISPOL K.K.

97-330 Sulejów, ul. Błonie 12
Tel. +48 44 61 62 151

info@evergreentyre.pl

evergreentyre.pl



1. Bezpieczeństwem objęte są opony letnie marki Evergreen o średnicy osadzenia od 13” do 20” 
wyfakturowane przez Evergreen Tyre Polska (marka należąca do PH KRISPOL K.K.) do 30.04.2020 
roku.

2. Prawo do bezpieczeństwa, rozumiane jako wymiana opon, nie ma wpływu na termin płatności 
wynikający z wystawionych faktur sprzedaży.

3. Limit ilościowy bezpieczeństwa:
a. maksymalnie 100 szt.,
b. maksymalnie 30% opon marki Evergreen o średnicy od 13” do 20” wyfakturowanych do 
30.04.2020 roku, 
c. maksymalnie 8 szt. w jednym rozmiarze i modelu bieżnika wyfakturowanych do 
30.04.2020 roku. 

4. Bezpieczeństwo oznacza możliwość wymiany niesprzedanych opon letnich na opony zimowe, 
przy czym wartość i ilość zamówionych i dostarczonych opon zimowych musi być większa niż 
wartość i ilość zwracanych opon letnich. 

5. Wymiana nastąpi na zasadzie rozliczenia kwotowego – wartość zwracanych opon letnich 
zostanie zwrócona na podstawie korekty do faktury sprzedaży.

6. Zwracający musi poinformować Evergreen Tyre Polska o chęci zwrotu opon i ich maksymal-
nej ilości do 30.06.2020, mailowo na adres - info@evergreentyre.pl.

7. Zwrot opon nastąpi pomiędzy lipcem a wrześniem 2020 roku. Konkretna data wymiany pozosta-
je w gestii Evergreen Tyre Polska. Zwrot opon odbywa się na koszt zwracającego.

8. Warunki uzyskania bezpieczeństwa:
a. Złożenie zamówienia rezerwacyjnego na opony letnie do 30.03.2020 roku na poziomie 
min. 32 szt. opon marki Evergreen.
b. Złożenie zamówienia rezerwacyjnego na opony zimowe w sezonie 2020 w terminie oferty.
c. Przesłanie stanów magazynowych wszystkich opon marki Evergreen w następujących termi-
nach:

I. 30 kwietnia 2020,
II. 30 maja 2020.

d. Stany magazynowe należy przesłać w podziale na model bieżnika, rozmiar, ilość sztuk, DOT, na 
adres mailowy - info@evergreentyre.pl, w wiadomości zatytułowanej „BEZPIECZEŃSTWO + 
NAZWA SERWISU”.
e. Wymianie podlegają jedynie opony letnie opisane w punkcie 6.
f. Zwrócenie opon podlegających bezpieczeństwu w terminie wyznaczonym przez Evergreen 
Tyre Polska pod adres siedziby - 97-330 Sulejów, ul. Błonie 12.
g. Terminowa wpłata 100% należności za opony wyfakturowane przez Evergreen Tyre Polska.

9. Opony letnie objęte wymianą w ramach bezpieczeństwa: 
a. wszystkie opony letnie Evergreen posiadają widoczny indywidualny numer seryjny umiesz-
czony na stopce opony (biała naklejka z numerem seryjnym i kodem kreskowym).
b. Wymianą objęte są tylko opony z tymi numerami seryjnymi, które zostały przesłane do 
klientów w momencie fakturowania przez Evergreen Tyre Polska w ramach kampanii Lato 2020. 
c. Opony z numerami seryjnymi innymi niż te opisane w punkcie 6.b. nie będą akceptowane w 
ramach bezpieczeństwa i nie podlegają wymianie na opony zimowe. W przypadku przesłania 
takich opon w ramach Bezpieczeństwa do Evergreen Tyre Polska, zostaną one odesłane kliento-
wi na jego koszt.
d. W przypadku braku białej naklejki opony będą traktowane, jako montowane na feldze i 
również nie podlegają wymianie na opony zimowe.

10. Korekty dotyczące zwróconych opon w ramach bezpieczeństwa rozliczane będą w ciągu 15 dni 
od końca miesiąca, w którym powstały.

11. Z bezpieczeństwa wyłączone są wszystkie wyprzedaże starych dotów i wycofanych bieżników. 
Ilości tych opon zmniejszają również podstawę do wyliczenia limitu 30% wyfakturowanych opon 
(pkt 3b). 

BEZPIECZEŃSTWO ZAKUPU
WARUNKI OGÓLNE


