
Regulamin zwrotu palet transportowych

1. Zwrot lub odsprzedaż palet transportowych odbywa się na zasadach ogólnych danego producenta
(zwany DOSTAWCĄ).

2. Firma  PROTEKTOR-POLSKA  Sp.  z  o.o. (zwana  DYSTRYBUTOREM) prowadzi  sprzedaż
produktów  (zwane  TOWAREM) na  paletach  firmowych  (zwane  TRANSPORTOWYMI) danego
dostawcy.

3. Kupujący  (zwany  ZAMAWIAJĄCYM) może  dokonać  zwrotu  palet  transportowych  własnym
transportem lub przez firmę kurierską za pośrednictwem dystrybutora do producenta, od którego
został odebrany towar.

4. Zamawiający potwierdza zapoznanie się z regulaminem, instrukcją i zasadami obrotu używanymi
paletami transportowymi danego Producenta.

5. Podczas  zdawania  palet  transportowych  własnym  transportem,  Kupujący zobowiązany  jest
przestrzegać regulaminu oraz instrukcji. W miejscu wyznaczonym do zdania palet transportowych
Kupujący ma  obowiązek wskazać,  że  zwrot  palet  jest  na  dystrybutora firmę  PROTEKTOR-
POLSKA Sp. z o.o.

6. Po  zdaniu  palet  transportowych  w  miejscu  wyznaczonym  przez  producenta  Kupujący ma
obowiązek zażądać dokumentu potwierdzającego (zwany DOWÓD PZ) ilość oraz stan techniczny
zdanych palet.

7. Przesłanie  dokumentu PZ  dystrybutorowi drogą  elektroniczną  umożliwi  sprawne  wystawienie
faktur korygujących Kupującemu.

8. Zamawiający  otrzyma  drogą  elektroniczną  oraz  listową:
a)  fakturę  korygującą,  którą  niezwłocznie  należy  podpisać  i  odesłać  dystrybutorowi,
b) w przypadku zwrotu palet za pośrednictwem kuriera, faktura korygująca będzie wystawiona po
potwierdzeniu i otrzymaniu dokumentu PZ od danego dostawcy.

9. Zakupione palety powinny być zwrócone przez Kupującego w terminie ustalonym przez regulamin
zwrotu palet producenta. Po upływie tego terminu nie będzie przysługiwało prawo do ich zwrotu
lub odsprzedaży.

10. Zamawiający może zlecić zwrot palet transportowych dystrybutorowi za pośrednictwem kuriera.

11. Dystrybutor za pośrednictwem kuriera, zastrzega sobie prawo do odbioru palet transportowych
wyłącznie pełnowartościowych,  wolnych od zabrudzeń i  uszkodzeń, w ilości  zafakturowanej na
fakturze jako palety transportowe kaucjonowane zwrotne lub palety transportowe z możliwością
odsprzedaży.

12. Realizowane będą wyłącznie zgłoszenia odbioru palet ustalone z co najmniej  siedmiodniowym
wyprzedzeniem, potwierdzone drogą elektroniczną lub listową.

13. Za palety transportowe, które zostały zgłoszone do odbioru, a które nie zostały udostępnione lub
prawidłowo  przygotowane  zgodnie  z  instrukcją,  zasadami  producenta  oraz  firmy  kurierskiej,
zostanie naliczona dodatkowa opłata transportowa (zgodnie z taryfikatorem firmy kurierskiej).

14. Koszt  kuriera  -  jedno  miejsce  paletowe  (słup  palet  zgodnie  z  instrukcją)  zamówione  za
pośrednictwem dystrybutora ponosi Zamawiający. Opłata jest ustalana indywidualnie w zależności
od ilości palet transportowych oraz odległości przesyłki.


