PALETOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Zboží je obvykle dodáváno na následujících druzích palet:
druh a rozměr palety

hmotnost palety
(kg)

cena Kč/ks bez DPH

cena Kč/ks s DPH

cena Kč/ks bez DPH

EUR 120× 80

20

230,00

278,30

200,00

242,00

M 120 × 90

22

230,00

278,30

200,00

242,00

120 × 120

30

230,00

278,30

200,00

242,00

prodej

cena Kč/ks s DPH

výkup

V tabulce jsou uvedeny výkupní ceny bezvadných palet.
Kupující má právo vrátit nebo vyměnit (při další dodávce
na započtení ceny palet této dodávky) prodávajícímu palety stejného druhu, nepoškozené a k dalším expedicím
použitelné, a to do 2 měsíců ode dne dodávky, pokud není
smluvně stanoveno jinak. Podmínkou pro zpětný odběr
a výkup palet je jejich bezvadný stav v souladu s požadavky norem UIC435 - 2. Při vracení palet je nutné předložit doklady, případně uvést čísla dokladů (dodací list, faktura), ke kterým se dané obaly vztahují. Bez těchto údajů
nebude možné palety vzít od kupujícího zpět. Palety stejného druhu lze prodávajícímu vrátit jen v místě původní
dodávky, pokud není smluvně stanoveno jinak. Dodání
palet je považováno za zdanitelné plnění, k uvedeným
cenám palet bude účtována DPH dle platných předpisů.
Z důvodu postupné redukce druhů palet firmy PRESBETON může docházet zejména v začátku sezony k souběhu dvou různých balení u totožného výrobku (rozdílnost
se může týkat nejen druhu palety, ale i množství zboží
na paletě).

V případě nesprávného uložení palet na automobilu si
vyhrazujeme právo účtovat poplatek za přeskládání. Poplatek bude účtován ve výši 500 Kč za každou započatou
hodinu.

PODMÍNKY PRO PŘEVZETÍ PALET VYKAZUJÍCÍCH VADY A POŠKOZENÍ
A) Lze převzít tyto palety:
• paleta vykazuje maximálně 2 jednotlivé vady nebo poškození dle Obrázku č. 1. – viz typy poškození 1–4
• výkupní cena takto poškozené palety je 100 Kč/ks (bez
DPH)
B) Nelze převzít tyto palety:
• paleta vykazuje více jak 2 jednotlivé vady nebo poškození
dle Obrázku č. 1 – viz typy poškození 1–4

• n
 ení čitelná alespoň jedna značka železnice a jedna značka chráněného znaku EUR, avšak ne vždy znak automaticky znamená, že se jedná o paletu EUR
• k opravě byly použity zřejmě nepřípustné díly, např. příliš
slabé, úzké, krátké přířezy, svlaky nebo špalíky
• celkový stav palety je tak špatný, že není zaručena únosnost
(zpuchřelé, shnilé nebo odštípnuté na více přířezech, svlacích nebo špalcích), může být znečištěno naložené zboží
• palety jsou barevné (červená, modrá, zelená, žlutá aj.)

SPECIFIKACE POŠKOZENÍ NEBO VADY VÝMĚNNÝCH PROSTÝCH PALET
Obrázek č. 1
Prostá paleta je nevyměnitelná, musí být opravena nebo vyřazena z provozu,
když:
1)	chybí nebo je šikmo či příčně zlomen jeden přířez nebo svlak,
2)	jeden krajní přířez opěrné nebo ložné podlahy je tak štípnutý, že je viditelný více než jeden dřík spojovací součásti (hřebíku nebo vrutu),
3)	více než dva krajní přířezy opěrné nebo ložné podlahy jsou tak odštípnuty,
že je v každém z nich viditelný jeden dřík spojovací součásti,
4)	chybí jeden špalík nebo je zlomený, případně tak odštípnutý, že je viditelný
více než jeden dřík spojovací součásti,
5)	není čitelná alespoň jedna značka železnice a jedna značka chráněného
znaku EUR.
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Pozn. : Výše uvedené podmínky pro převzetí palet vykazujících vady a poškození platí pro palety EUR 120 × 80, M 120 × 90
a 120 × 120. U palet 120 × 90 a 120 × 120 se podstatné znaky neuvažují.

PALETOVÝ REŽIM V PŘÍPADĚ ATYPICKÝCH PALET
• rozměr atypické palety 200 × 120 cm – nákupní cena
730 Kč/ks (bez DPH) a výkupní cena 700 Kč/ks (bez DPH)

• a typické palety o rozměru 200 × 120 cm se vykupují zpět
pouze v bezvadném stavu

