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Zasady zwrotu worków big bag  

 
 
Kontenery elastyczne typu big-bag (worki o poj. 1–1,5 m3) podlegają zwrotowi do dostawcy substratu Greenfond 
Polska Sp. z o.o.  pod warunkiem przestrzegania poniższych zasad.  
 
 
1. Zwrotowi podlegają wyłącznie worki big-bag po substracie dostarczonym Klientowi przez Greenfond Polska Sp. z 

o.o.  . Zwrot przez Klienta jakichkolwiek innych opakowań typu big-bag nie będzie uznawany.  

2. Zwrot worków następuje wyłącznie po uprzednim ustaleniu możliwości i trybu zwrotu z Greenfond Polska Sp. z 

o.o.  

3. Zwrot worków realizowany jest na koszt Klienta do siedziby Greenfond Polska Sp. z o.o. w Opolu 45-411              

przy ul. Arki Bożka 1, lub inny wskazany adres przez Greenfond Polska Sp. z o.o. 

4. Worki należy zwracać w stanie nieuszkodzonym, suchym oraz czystym (bez śladów użytkowania do 

przechowywania jakichkolwiek innych materiałów aniżeli substrat dachowy), w formie złożonej bądź sprasowanej.  

5. Worki uszkodzone mechanicznie, brudne, mokre, noszące ślady użytkowania do innych celów aniżeli 

przechowywanie substratu bądź pochodzące z innych źródeł aniżeli Greenfond Polska Sp. z o.o.  nie będą 

przyjmowane. W przypadku zwrotu takich worków zostanie pobrana opłata za utylizację w kwocie 15 zł + 23% VAT 

za sztukę.  

6. Niedopuszczalne jest zwracanie worków wypełnionych jakimikolwiek zanieczyszczeniami (odpadkami 

budowlanymi lub ogrodniczymi, śmieciami bytowymi, substancjami obcymi itp.). W przypadku zwrotu takich 

worków zostanie pobrana opłata za utylizację w kwocie 45 zł + 23% VAT za sztukę.  

7. Worki uznane za podlegające zwrotowi zostaną rozliczone przez Greenfond Polska Sp. z o.o.  w cenie 10 zł + 23% 

VAT za sztukę. Rozliczenie nastąpi w trybie uznania przez Greenfond Polska Sp. z o.o., w formie faktury korygującej 

do faktury VAT zakupu wystawionej uprzednio dla Klienta, pod warunkiem, że zakup worków przez Klienta oraz ich 

zwrot następuje w przeciągu tego samego kwartału. W przypadku, gdy zakup worków przez Klienta oraz ich zwrot 

następuje w terminie powyżej 3 miesięcy, rozliczenie następuje w trybie obciążenia Greenfond Polska Sp. z o.o.  

przez Klienta w formie faktury VAT.  
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