
              Kolbuszowa, 28.05.2015

ZASADY  OBROTU  PALETAMI  DREWNIANYMI

1. PRODUCENT  zapewnia  odkupienie  palet  pełnowartościowych  w  cenie  ich  sprzedaży  
pod warunkiem, że ich zwrot nastąpi przed upływem 12-tu miesięcy od dnia ich sprzedaży.
Ilość palet do odkupienia na w/w warunkach ustala się na bazie bieżąco prowadzonego salda
uwzględniającego tylko palety wydane w ostatnich 12-tu miesiącach, do których nie było w tym
czasie zwrotów. 

2. Palety pełnowartościowe zdawane powyżej  ilości, o której mowa w pkt. 1, odkupowane są  
w  cenie  50  %  ceny  sprzedaży.  Prowadzone  przez  PRODUCENTA  ewidencje  pozwalają  
na precyzyjne ustalenie palet możliwych do zwrotu po pełnej cenie. 

3. Palety  lekko  uszkodzone  producent  skupuje  w  cenie  odpowiadającej  25  %  ceny  palety
pełnowartościowej.   Przez  paletę  lekko  uszkodzoną  należy  rozumieć  taką,  która  bez
niezbędnych  napraw  nie  może  być  ponownie  użyta  w  procesie  paletyzacji.  Palet  mocno
uszkodzonych PRODUCENT nie przyjmuje.

4. Palet  nietypowych  (tj.  o  innych  wymiarach  bądź  konstrukcji  niż  stosowane  przez
PRODUCENTA w procesie paletyzacji) PRODUCENT nie przyjmuje. Jeśli ich odbiór będzie
niemożliwy  w  momencie  zdawania,  KUPUJĄCY  ma  prawo   je  odebrać  z  magazynu
PRODUCENTA najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia na magazyn PRODUCENTA. Po
tym terminie podlegają one złomowaniu.

5. Aby ułatwić  KUPUJĄCEMU zwrot  palet,  PRODUCENT umożliwia  ich  odbiór  na   własny
koszt  z miejsca ich składowania, po złożeniu przez klienta pisemnego wniosku o odbiór palet.
Minimum  logistyczne  odbiorów  to  80  palet  składowanych  w  jednym  miejscu  –  na  placu
hurtowni  lub  firmy  będącej  podhurtem.  Odbiór  następuje  w  terminie  wyznaczonym  przez
PRODUCENTA. KUPUJĄCY zobowiązany jest do sprawnego załadunku palet na samochód.
Przewoźnik odbierający palety nie jest upoważniony do ich odbioru jakościowego, odpowiada
jedynie za ilość odbieranych palet wg dokumentu Dyspozycja Wydania wystawionego przez
KUPUJĄCEGO w dwóch egzemplarzach. 

6. Wybór  przez KUPUJĄCEGO odsprzedaży  palet na zasadach określonych w pkt. 5 oznacza, że
akceptuje  on  ocenę  stanu  technicznego  palet  dokonaną  przez  PRODUCENTA.  Nie  ma  też
możliwości odbioru palet uznanych za uszkodzone. 

7. W  przypadku  odbioru  palet  przez  PRODUCENTA  na  zasadach  określonych  w  pkt.  5,
pełnowartościowe palety odkupywane będą w cenie odpowiadającej 75% ceny palety.



8. Jeżeli, w przypadku odbioru przez PRODUCENTA, ilość odebranych palet jest mniejsza niż
deklarowana,  PRODUCENT może obciążyć zdającego palety częścią poniesionych kosztów
transportu.

9. Jeżeli  KUPUJĄCY  kwestionuje  rzetelność  oceny  stanu  technicznego  palet  na  magazynie
PRODUCENTA, ma możliwość dostarczania  palet na własny koszt, środkiem transportu przez
siebie zorganizowanym. Przy przekazywaniu palet powinni wówczas uczestniczyć upoważnieni
przedstawiciele  KUPUJĄCEGO  i  PRODUCENTA.  W  przypadku  zdawania  palet  na
powyższych zasadach KUPUJĄCEMU przysługuje prawo do podjęcia decyzji o niezdawaniu
palet  uznanych  za  uszkodzone,  przy  czym  ich  zabranie  musi  nastąpić  bezpośrednio  po  ich
sklasyfikowaniu.

10. KUPUJĄCY ma zawsze prawo zwrotu palet na własny koszt, środkiem transportu przez siebie
zorganizowanym i nie obowiązuje wówczas minimum logistyczne, o którym mowa 

w pkt. 5. KUPUJĄCY powinien jednak powiadomić PRODUCENTA najpóźniej 3 dni robocze
przed dostawą, jeżeli zamierza dostarczyć więcej niż 100 palet po godzinie 14:00. Odbiory palet
w takim przypadku  odbywać  się  będą  do  godz.  20:00.  KUPUJĄCY powinien  się  wówczas
zadeklarować,  czy  uczestniczy  osobiście,  bądź  przez  swojego  przedstawiciela  w  odbiorze
jakościowym  palet,  a  jeżeli  tak,  to  obowiązują  wówczas  zasady  określone  w  pkt.  9.  Jeżeli
KUPUJĄCY rezygnuje z uczestnictwa w odbiorze jakościowym obowiązują wówczas reguły
określone w pkt. 6. 
Ponadto  KUPUJĄCY  jest  zobowiązany  do  posiadania  dokumentu  Dyspozycja  Wydania  w
dwóch  egzemplarzach  w  celu  pokwitowania  przez  przedstawiciela  PRODUCENTA  ilości
zwróconych palet. 

11. PRODUCENT, drogą elektroniczną lub faksem, przekazuje KUPUJĄCEMU protokół przyjęcia
palet.  Tylko  taki  dokument  jest  podstawą do wystawienia  przez KUPUJĄCEGO faktury za
palety z terminem płatności 14 dni. 

12. PRODUCENT  deklaruje,  że  należności  z  tytułu  faktur  wystawionych  za  odsprzedane
PRODUCENTOWI palety, stanowiące opakowania zwrotne produktów, będą płatne w formie
przelewu na konto wystawcy faktury. 


