Podmínky pro zpětný odkup palet firmy Patrik Hýl IČ:66167868
Palety vykupujeme zpět do 3 měsíců od vyskladnění.
Prodávající je oprávněn odmítnout převzetí palet v případě jejich poškození a neschopnosti
dalšího použití nebo po uplynutí 3 měsíců od dodávky.
1/ Při vrácení nepoškozené EUR palety s držáky, bude odečteno z prodejní ceny 50,- Kč +
DPH/1ks (běžné opotřebení).
2/ Při vrácení nepoškozené EUR palety, která má demontované držáky, ale dále použitelné,
bude odečteno z prodejní ceny 80,- Kč+ DPH/1ks.
3/ Při vrácení nepoškozené EUR palety, která má však poškozené držáky,nebo je bez
držáků, bude odečteno z prodejní ceny 150,- Kč+ DPH/1ks.
4/ Pokud máte vlastní palety výměnou, bude jejich stav posouzen na místě:
A/ EUR paleta typ A světlá (vícekrát použitá): světlá, čistá, bez vlhkých plísní. Všechny
špalky jsou dřevěné(né z lisovaných pilin), ostrohranné, nevyštípané , svlaky nepoškozené bylo s ní manipulováno šetrně a v čistém prostředí a nenese známku většího poškození nebo
opravy – není v oběhu tak dlouho jako tmavá palet, bude odkoupena za částku 150,- Kč
+DPH/ 1ks.
B/ EUR paleta typ B tmavá: charakteristickým rysem palet je tmavší barva. Na paletě se
mohou objevit drobné odštěpky. Vlivem oprav se mohou na paletě vyskytnout zcela odlišné
barvy, což mají za následek opravy. Důležité je, aby paleta prošla jen takovými opravami, které
byly v souladu s normou UIC 435-2 – pak může být paleta opět dána do oběhu., bude
odkoupena za částku 100,- Kč +DPH/1ks.
C/ EUR paleta typ C tmavá: tyto palety jsou zbarveny do tmavě šedé nebo hnědé. Tuto
barvu může způsobit špína a opotřebení. Charakteristickým rysem palet typu C je poškození,
kvůli kterému není možné zařadit paletu zpět do oběhu. Tento typ palet nevykupujeme.
Prodejní cena EUR palety s držáky pro rok 2018 je 300,-Kč +DPH/1ks (363,- Kč).
Prodejní cena dřevěného prokladu o rozměru:
8 x 80 cm pro rok 2018 je 35,- Kč +DPH/1ks(42,- Kč)
8 x160 cm pro rok 2018 je 70,- Kč +DPH/1ks(85,- Kč)
8 x240 cm pro rok 2018 je 105,- Kč +DPH/1ks(127,- Kč).
Proklady vykupujeme zpět do 3měsíců od vyskladnění.
Při vrácení nepoškozeného prokladu, bude vrácena jeho plná prodejní cena.
V Olbramicích dne 1.2.2018

