
Typy a uložení palet:

PALETOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Nepoškozené, znovu použitelné palety je kupující oprávněn prodávajícímu vrátit do výkupních skladů
(Padělky 1100, 687 65 Strání; Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice; Rybáře 945, 687 24 Uherský Ostroh)
dle vzájemného salda paletového hospodářství za podmínky, že bude uvedeno číslo dodacího listu 
prodávajícího prokazující původ palet.

V případě nesprávného uložení/stahování palet je vykupující oprávněn dodatečně účtovat poplatek 50 Kč/pal. 

Doba pro vrácení palet je 12 měsíců od odběru zboží. 

Správné uložení všech ostatních paletSprávné uložení palet Leier 120x100

Paleta Prodejní cena Výkupní cena

Leier 120 x 100cm 500 Kč 430 Kč

Leier EUR 120 x 80cm 500 Kč 430 Kč

Britterm 120 x 100cm 580 Kč 430 Kč

500 Kč 430 Kč
Prescot 120 x 100cm, 106 x 106cm, 
EUR 120 x 80cm

Stohování palet Leier 120x100 - 25ks v sobě, 
22 stohů pro ucelený kamion.

Stohování palet EUR 120x80 cm - 17ks, 33 stohů pro ucelený kamion.
Stohování palet Britterm a Prescot - 17ks, 24 stohů pro ucelený kamion.

* Změny cen jsou vyhrazeny. Uvedené ceny jsou bez DPH.
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Pokud je zjevný stav palet na vozidle takový, že jejich převážná část nesplňuje kvalitativní podmínky
pro převzetí, pak má prodávající právo odmítnout celý náklad palet a odeslat dopravce s celým nákladem
zpět kupujícímu. Dopravní náklady u tohoto případu jdou za kupujícím. Kupující nemá nárok na náhradu
takto vynaložených nákladů na dopravu palet. 

O vrácení palet do výkupního skladu rozhoduje pracovník expedice daného skladu.
 
Prodávající má právo dočasně omezit nebo pozastavit vrácení palet na jeden nebo více závodů
na dobu nezbytně nutnou. 

Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít poškozené a netypické palety, přičemž může jít o tyto důvody:

V případě nutnosti rozebrání nastohovaných palet z důvodu vynětí poškozených palet je vykupující oprávněn
účtovat manipulační poplatek ve výši 50 Kč za každou paletu, se kterou bylo takto manipulováno. 

Svoz palet pro smluvní sklady stavebnin

Podmínky pro uskutečnění svozu:

za svoz každé jedné palety je účtován poplatek ve výši 20 Kč za paletu

současně při svozu méně než 250 ks palet bude navíc účtován příplatek 2 000 Kč

na objednávce musí být uvedeno označení „Svoz palet“. typ a množství palet, jež se svoz týká

řidiči zajišťujícímu svoz je třeba předat 2 výtisky dodacího listu nebo výdejky,
na kterých je uveden typ palet a množství

* Změny cen jsou vyhrazeny. Uvedené ceny jsou bez DPH.

Příčně polámaná paleta Prohnilá paleta Chybějící laty a hranoly

Druhy poškození palet:
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