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 Dotyczy: Obrotu paletami zwrotnymi 

Od 2020 roku obowiązuje nowy regulamin zwrotu palet.

Klient ubiegający się o zwrot kaucji za palety, zobowiązany jest do zwrotu palet w 
terminie nie przekraczającym 60 dni od daty ich zafakturowania. W przypadku wydań z 
depozytu – od dnia wydania.

Magazynier przyjmujący palety dokonuje ich weryfikacji pod względem jakościowym i
ilościowym – co potwierdza dokumentem zwrotu palet z podpisem i pieczątką.

Dokument ten jest podstawą do zrobienia korekty w cenach ustalonych w momencie 
sprzedaży.

W przypadku odbiorów z budowy przez kierowców naszej firmy (uprzednio ułożonych 
i posegregowanych palet), kierowca również wypełnia dokument zwrotu palet i zostawia 
podpisana kopię klientowi – natomiast ostatecznej weryfikacji zwrotu dokonuje magazynier. 
Na tej podstawie wystawiana jest faktura korygująca, którą można odebrać osobiście lub 
zostanie wysłana na adres pocztowy. 

Jeśli odbiór palet następuje u Państwa na składach budowlanych można kierowcy 
wystawić własne dokumenty magazynowe, które powinny być również opieczętowane i 
opatrzone czytelnym podpisem kierowcy i magazyniera. 

W przypadku dokonania zwrotu palet po wcześniejszych ustaleniach z działem 
sprzedaży można wystawić fakturę obciążającą Naszą Firmę, pod każdą taką fakturą musi 
znaleźć się dokument potwierdzający zwrot palet. W przypadku braku dokumentu 
potwierdzającego zwrot palet, faktury nie będą uznawane i będziemy zmuszeni je odesłać.
  

Wszystkie dokumenty można przesyłać drogą elektroniczną do Naszej firmy. 
Palety uszkodzone (brak klocków podstawy, połamane deski, itp) nie będą przyjmowane na 
Nasz magazyn.

Prosimy również przed zwrotem palet o potwierdzenie salda.  W przypadku zwrotu w 
ilości większej niż zafakturowano, palety „ponad stan salda” nie będą przyjmowane.

Palety uszkodzone lub „ponad stan salda” należy odebrać  do 7 dni, po tym terminie 
zostaną poddane utylizacji.
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