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                      Regulamin zwrotów – sezon podręcznikowy 2020 
 

1. Prawo zwrotu w sezonie podręcznikowym 2020 wynosi  5% obrotu brutto osiągniętego przez 
Odbiorcę w terminie od 01 maja do dnia złożenia propozycji zwrotu, liczone oddzielnie dla 
każdego z typów oferty : 
 - wydawnictwo Oxford,  
 - publikacje do nauki języków obcych wydawnictw innych niż OUP  
 - pozostałe publikacje edukacyjne,  
przy czym zwrot zwracanego pojedynczego tytułu nie może przekroczyć 25% zakupionej 
ilości egzemplarzy. 

Zwroty będą przyjmowane w okresie od 07 września do 09 października 2020. 
 

2. Zwrotom nie podlegają podręczniki objęte dotacją MEN 2016 (bez języków : Pearson, 
Hachette, Hueber, Lektorklett) oraz następujące wydawnictwa: Mac, Juka, Migra,  Didasko, 
Stanpol, Stentor, Edukacja Polska, Wydawnictwo Katechetyczne, eMPi2, Ekonomik, Podkowa, 
Rubikon, Gaudium, Padurek. 

 
3. Ograniczone prawo zwrotu - WSZ PWN – 20% od tytułu. 

 
4. Warunkiem koniecznym przyjęcia zwrotów jest terminowe regulowanie przez Odbiorcę 

płatności za faktury, w okresie którego zwrot dotyczy ale także brak jakichkolwiek 
przeterminowanych faktur.  
 

5. Informacje o wartości przysługującego zwrotu, można będzie uzyskać  w Dziale Handlowym 
lub za pośrednictwem Przedstawicieli Handlowych. 

 
6. Sposób przygotowania zwrotów: 
 Odbiorca zobowiązany jest do przedstawienia propozycji zwrotu w ostatecznym terminie od 

07 do 28 września 2020 r. i przesłania jej drogą elektroniczną na adres : 
Magazynu centralnego w Warszawie -  g.wasilewski@polanglo.pl   lub 

 Hurtowni w Katowicach  - katowice.hurtownia@polanglo.pl   
Klienci zamawiający towar na B2B przygotują propozycję zwrotu w panelu „ZWROTY”.    

 Dokument awizacji powinien zawierać zestawienie tytułów oraz ilość, cenę zakupu i wartość 
tytułów do zwrotu.  

 Po otrzymaniu awizacji dział handlowy dokona weryfikacji przesłanej propozycji zwrotu i 
udzieli pisemnej akceptacji możliwości fizycznego przesłania zwrotu. 

 Odbiorca dokonuje zwrotu fizycznego na własny koszt, do każdej paczki dołączając osobny 
dokument, zawierający zestawienie tytułów oraz ilość przesłanych egzemplarzy w danej 
paczce 

 Ostateczny termin przyjmowania zwrotów – 09.X.2020r.  
 Książki zniszczone, brudne, ometkowane, niezakupione u Dystrybutora zostaną odesłane do 

Odbiorcy na jego koszt. 

7. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wywołania zwrotu określonych 
pozycji. Informacja ta zostanie przesłana drogą elektroniczną oraz  zamieszczona na stronie 
internetowej (https://hurtownia.polanglo.pl/). O ewentualnych zmianach w regulaminie 
będziemy informować na bieżąco. 
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