
 
 

 

Příloha č. 2 B2B OP – DOHODA O VRÁCENÍ SEZÓNNÍHO ZBOŽÍ 

Neprodané sezónní zboží lze po předchozí domluvě vrátit dodavateli za následujících podmínek: 

 

1. PODMÍNKY VRÁCENÍ SEZÓNNÍHO ZBOŽÍ 

 

1.1 Sezónní zboží lze vrátit pouze na základě předchozí písemné dohody (viz Příloha č. 3 OP) sjednané v době 

dodání zboží odběrateli. 

1.2 Dohoda je sepsána s obchodním zástupcem dodavatele po dohodě na sezónním nákupu zboží, které je 

fakturováno samostatně, tato faktura je součástí dohody. 

1.3 Dohoda obsahuje číslo faktury, nejzazší datum vrácení sezónního zboží a podpisy obou stran. 

1.4 Tyto podmínky jsou platné pro zboží nakoupené od 1. 1. 2021; zpětně tyto podmínky nelze využít. 

1.5 Vrácení sezónního zboží se vztahuje pouze na zboží uvedené na příslušné faktuře, a to pouze v případě, že 

se ho nepodařilo odběrateli prodat. Pokud v následujících fakturách odběratele vydaných do data vrácení 

zboží (uvedeného v Příloze č. 3 OP) došlo k objednání stejné položky, nárok na vrácení této položky 

zaniká. 

 

2. PODMÍNKY PŘIJETÍ SEZÓNNÍHO ZBOŽÍ ZPĚT DODAVATELEM 

 

2.1 Před vrácením zboží je třeba předem informovat obchodního zástupce dodavatele e-mailem (na 

rebeldog@rebeldog.cz) o rozhodnutí využít sjednanou dohodu a vrátit zboží; odběratel je povinen k 

takovému e-mailu přiložit naskenovanou dohodou a seznam vracených položek.  

2.2 Odběratel následně obdrží odpověď obchodního zástupce dodavatele, který mu potvrdí rozsah vraceného 

zboží. 

2.3 Sezónní zboží, které požaduje odběratel vrátit, nesmí být použito, musí být v původním obalu se všemi 

štítky a polepy ani nesmí jevit známky opotřebení nebo jiného znehodnocení (vybledlé, špinavé, zaprášené 

apod.). 

2.4 Zboží přijme dodavatel zpět pouze v případě, že odběratel zaplatil sezónní zboží v termínu splatnosti a má 

uhrazeny jakékoli další dodavatelem již vystavené faktury. 

2.5 Rovněž nelze vrátit zboží, které bylo zhotoveno nebo objednáno na přání odběratele. 

2.6 Náklady spojené s vrácením zboží hradí odběratel. 

2.7 Po dohodě s obchodním zástupcem dodavatele zašle odběratel sezónní zboží na adresu Rebel Dog, 

Pražská 179, 267 12 Loděnice. O jeho přijetí bude odběratel informován. 

2.8 Po obdržení vráceného zboží bude provedena kontrola jakosti zboží (zda zboží splňuje výše uvedené 

podmínky, viz zejména článek 2.3 výše). 

2.9 O schválení přijetí vráceného zboží bude odběratel informován nejpozději do 10 pracovních dnů od 

převzetí vraceného zboží na výše uvedenou adresu. 

2.10 V případě, že zboží nebude splňovat výše uvedené náležitosti, bude vráceno zpět na adresu odběratele 

na jeho náklady. 

2.11 V případě, že bude rozhodnuto o zamítnutí požadavku na vrácení sezónního zboží, bude odběrateli 

sdělen důvod zamítnutí. 
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3. VYÚČTOVÁNÍ VRACENÉHO SEZÓNNÍHO ZBOŽÍ 

 

3.1 Hodnota vraceného zboží je shodná s částkou, za kterou bylo zboží zakoupeno dle faktury. 

3.2 Částku za vrácené zboží lze využít pouze na nákup dalšího zboží formou řádkové slevy na faktuře, peníze 

dodavatel nevrací. 

3.3 Faktura, na které je uplatněno vrácené zboží, nesmí mít zápornou hodnotu (jít do mínusu). 

3.4 Nedílnou součástí dohody o vrácení zboží je faktura za vydané zboží, které je předmětem této dohody. 

 

 


