ZASADY OBROTU PALETAMI
OBOWIZUJĄCE OD DNIA 01-03-2017

1. PPB Prefbet sp. z o.o. deklaruje odkupienie palet pełnowartościowych po betonie komórkowym
i wyrobach betonowych w cenie ich sprzedaży od nabywcy wyrobów zwanego dalej „Odbiorcą”.
Warunkiem odkupu palet jest ich zwrot przed upływem 12-tu miesięcy od dnia ich sprzedaży.
2. Ilość palet do odkupienia na ww. warunkach ustala się na podstawie bieżąco prowadzonego salda
uwzględniającego tylko palety wydane w ostatnich 12-tu miesiącach, do których nie było w tym czasie
zwrotów.
3. Palety pełnowartościowe zgodne ze standardem ”Prefbet” zdawane powyżej ilości, o której mowa
w pkt. 1, odkupowane są w cenie 5,00 pln netto za szt.
4. Dopuszcza się skup palet lekko uszkodzonych realizowany w cenie odpowiadającej 25% ceny
sprzedanej palety pełnowartościowej. Przez paletę lekko uszkodzoną należy rozumieć taką, która bez
niezbędnych drobnych napraw nie może być ponownie użyta w procesie paletyzacji. Jednocześnie
palety złej jakości, które zostaną negatywnie zweryfikowane nie podlegają skupowi.
5. Weryfikacja ilościowo-jakościowa palet odbywa się bezpośrednio w momencie dostawy na magazyn
„Prefbet” przez odpowiedzialnego za magazyn pracownika „Prefbet”.
6. Przyjęte na magazyn mogą być jedynie palety zgodne ze standardem i oznaczeniem „Prefbet”,
ustawione w stosach pojedynczo w sposób umożliwiający ich ocenę ilościowo-wartościowo.
7. Odbiorca zwraca palety na własny koszt, środkiem transportu przez siebie zadysponowanym.
8. O planowanym zwrocie palet w ilościach przekraczających 100 szt. Odbiorca jest zobowiązany
poinformować przynajmniej na jeden dzień przed dostawą właściwych pracowników „Prefbet”.
9. Odbiorcy przysługuje prawo do podjęcia decyzji o niezdawaniu palet uznanych za uszkodzone, przy
czym ich zabranie musi nastąpić bezpośrednio po ich sklasyfikowaniu.
10. „Prefbet” drogą elektroniczną lub faksem, przekazuje Odbiorcy protokół ilościowo-wartościowy
przyjęcia palet, który jest podstawą do wystawienia przez Odbiorcę faktury za palety z terminem
płatności 14 dni.
11. Należność za odebrane palety będzie regulowana na podstawie wystawionych przez Odbiorcę faktur
na wskazany rachunek bankowy lub po uzgodnieniu potrącana z bieżących należności „Prefbet”.

Śniadowo, dnia 21-02-2017

