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1. Spoločnosť Leier Baustoffe SK s.r.o. (ďalej ako „Predávajúci“) používa pri distribúcii svojich produktov
a obchodného tovaru nasledovné druhy paliet:





LEIER tehlová paleta
LEIER červená paleta
EURO paleta
Drevená jednorazová paleta (nevratná)

2. Pri dodávke produktov a obchodného tovaru predávajúci fakturuje za EURO a LEIER palety cenu podľa
aktuálne platného Cenníka Predávajúceho, a to 12 Eur/ks, bez ohľadu na typ vratnej palety.
3. Nepoškodené, znovu použiteľné palety môžu byť spätne odkúpené od kupujúceho do 12 mesiacov odo
dňa ich expedície.
4. Pre zjednotenie spôsobu vrátenia paliet sa zavádza pojem paletový stoh, ktorý tvorí spodná – podkladová
paleta, na ktorej je uložený stanovený počet, do seba uložených paliet jednotného typu, v zmysle
nasledujúceho bodu tohto dokumentu..
5. Predávajúci preberie len palety nepoškodené, očistené a uložené do seba, v nasledujúcom spôsobe
stohovania paliet:
 1 stoh EURO/LEIER tehlových paliet:
1 + 12 kusov uložených do seba, 560 ks/kamión
 1 stoh LEIER červených paliet:
1 + 16 kusov uložených do seba, 720 ks/kamión
6. Palety musia byť pri preberaní už roztriedené podľa špecifikácie druhov paliet, stohované a musia byť
vrátené do závodu, z ktorého pochádzajú. V prípade, že kupujúci zašle neroztriedené palety podľa
druhov, je predávajúci oprávnený vyfakturovať kupujúcemu poplatok vo výške 0,20 Eur za každú
dovezenú paletu.
7. Požiadavku na spätný odvoz paliet je kupujúci povinný vopred písomne oznámiť na oddelenie logistiky
Predávajúceho a pred samotným zvozom paliet musí kupujúci umožniť obhliadku pripravených paliet
príslušným manažérom predaja.
8. Pre odstránenie pochybností odporúčame kupujúcim, aby odovzdané stohy paliet prepáskovali ručným
páskovačom, prípadne stretch-fóliou, s pripojením názvu kupujúceho (prevádzky), aby sa predišlo zámene
paliet jedného kupujúceho s paletami iného kupujúceho, nakoľko zvoz paliet môže byť kombinovaný.
9. Paletové stohy sú ukladané v priestore návesu, vždy po dva (2) paletové stohy na sebe.
10. Pri samotnom vrátení paliet je Kupujúci povinný doložiť Predávajúcemu riadne vyplnený formulár
Zoznam faktúr k vráteným paletám. V prípade nedoručenia tohto formuláru spolu s vrátenými paletami
budeme vrátené palety dobropisovať podľa vlastnej evidencie.
11. Pri nedodržaní týchto dodacích podmienok si Predávajúci vyhradzuje právo palety neprebrať a všetky
s tým vzniknuté náklady bude znášať Kupujúci.
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12. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať poškodené a netypické palety, pričom môže ísť napr. o
nasledovné dôvody:
a) priečna lata je dolámaná
b) paleta je hnilá, alebo nestabilná
c) chýbajúce, alebo dolámané vrchné latky a hranolčeky viac ako 2 ks

Obr. a) – polámaná priečna lata

Obr. b) – hnilá paleta

Obr. c) – chýbajúce latky a hranoly

13. Poškodené a netypické palety nebudú zahrnuté do dobropisu za vrátené palety, pričom zostanú uložené
na sklade Predávajúceho a kupujúci si ich môže do 14 dní na svoje náklady zo skladu Predávajúceho
odviesť. Kupujúci súhlasí, že v prípade nevyzdvihnutia do tohto termínu, budú palety vyradené, a po tejto
lehote kupujúcemu nevzniká nárok na náhradu škody. Informáciu o počte poškodených paliet uvedie
Predávajúci v dobropise za vrátené palety a v dodacom alebo prepravnom liste prepravcu.
14. Cenník výkupu paliet:


Pri doprave, ktorú zabezpečuje Kupujúci:



Pri doprave, ktorú zabezpečuje Predávajúci:
pri vrátení viac ako 350 ks paliet
pri vrátení paliet v počte 200 – 349 ks
pri vrátení do 200 ks paliet

11,00 EUR/ks

10,00 EUR/ks
8,00 EUR/ks
cena dohodou s príslušným obchodným manažérom

Zvoz paliet pri 100 – 200 paletách je potrebné individuálne riešiť s príslušným obchodným manažérom.
Pri menej ako 100 paletách Predávajúci zvoz paliet nezabezpečuje.
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