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Nieciecza 10.04.2019r. 

. 

 

 

Zasady obrotu używanymi paletami w Bruk-Bet Sp. z o.o.  

1. BRUK-BET Sp. z o.o. z siedzibą w Niecieczy 199, 33-240 Żabno zwany w dalszej treści 
„Dostawcą” ustala zasady obrotu używanymi paletami pomiędzy BRUK-BET Sp. z o.o. a 
nabywcami wyrobów zwanymi w dalszej treści „Odbiorcą". 

 
2. Produkowane przez Dostawcę wyroby są sprzedawane w opakowaniach zbiorczych, na 

paletach transportowych, zafoliowane i oznakowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. 

 
3. Wymiary i rysunki poszczególnych palet zamieszczono w załączniku nr 1 do niniejszych zasad. 
 
4. Załadunek, przeładunek i rozładunek wyrobów BRUK-BET Sp. z o.o. pakowanych na paletach 

winien być dokonywany przez Dostawce jak i Odbiorcę w sposób niepowodujący uszkodzeń 
palet i wyrobów. 

 
5. Palety będą zwracane przez ODBIORCĘ na własny koszt do odpowiedniego zakładu 

produkującego dany wyrób, tzn. 
• Palety Termalica, Termobet do Zakładów: Będzin, Tarnów 
• Palety Omag, Rosa, Euro, Schlosser do Zakładów: Fugasówka, Kielce, Kraków, Krzemienica, 

Nieciecza, Racibórz, Skierniewice, Tarnów 
• Palety 1500 x 1500 mm  GONIO-STAR / 1800 x 1800 mm  GONIO-STAR do Zakładów: 

Bochnia, Skierniewice, Tarnów  
 
6. Palety będą przyjmowane w Zakładach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 

15:00 po uprzednim zawiadomieniu Dostawcy o dacie i ilości planowanej dostawy palet.  
Informacja powinna być wysłana do konkretnego Zakładu na adres e-mail podany poniżej co 
najmniej 2 dni robocze przed planowaną datą zwrotu.  Zwrotna odpowiedź  zostanie udzielona 
do 24 godzin od zgłoszenia. 

 
Zawiadomienie o zamiarze zwrotu palet musi zawierać: 
• ilości palet ze wskazaniem ich rodzaju, 
• dane firmy (NIP) umożliwiające jej jednoznaczną identyfikację w systemie, 
• zakład zwrotu palet. 

 
Warunkiem odkupu palet jest ich zwrot przed upływem 120 dni od dnia ich sprzedaży. 

Dostawca może odmówić przyjęcia palet, jeżeli Odbiorca nie przesłał stosownej informacji do 
Zakładu, do którego chciałby dokonać zwrotu.  
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Odbiorca przy zwrocie palet do Zakładu, zobowiązany jest do posiadania potwierdzonych przez 
Dostawcę ilości palet do zwrotu. 

Skrzynki e-mail do obsługi zgłoszeń: 
 

palety.bedzin@bruk-bet.pl 
palety.bochnia@bruk-bet.pl 

palety.fugasowka@bruk-bet.pl 
palety.kielce@bruk-bet.pl 

palety.krzemienica@bruk-bet.pl 
palety.nieciecza@bruk-bet.pl 
palety.rybitwy@bruk-bet.pl 

palety.skierniewice@bruk-bet.pl 
palety.tarnow@bruk-bet.pl 
palety.raciborz@bruk-bet.pl 

 
7. Ceny sprzedaży i skupu będą publikowane w niniejszym regulaminie. W przypadku 

wprowadzenia zmian Dostawca poinformuje Odbiorcę, przesyłając stosowną informację  
e-mailem oraz wprowadzi taką zmianę do regulaminu.  

 
Regulamin dostępny na stronie: https://www.bruk-bet.pl/do-pobrania  

 
8. Ceny sprzedaży oraz skupu palet obowiązujące od 24.04.2019 r. 

Rodzaj palety 
Cena 
netto 

sprzedaży 

Cena netto 
skupu w 

terminie* 

Cena netto skupu  
(zwrot po terminie)* 

Paleta transportowa 940 x 1200 mm TERMOBET 28 zł 28 zł 20 zł 
Paleta transportowa 960 x 1180 mm TERMOBET wzm 8d 28 zł 28 zł 20 zł 

Paleta transportowa 980 x 1190 mm TERMALICA 300/350 9d 28 zł 28 zł 20 zł 

Paleta transportowa 980 x 1200 mm TERMALICA BIS wzm 5d 28 zł 28 zł 20 zł 

Paleta transportowa 980 x 1200 mm TERMALICA BIS wzm 6d 28 zł 28 zł 20 zł 

Paleta transportowa 780 x 1200 mm TERMALICA BIS wzm 9d 28 zł 28 zł 20 zł 

Paleta transportowa 1200 x 600 mm belka 28 zł 28 zł 20 zł 

Paleta transportowa 1400 x 600 mm belka 28 zł 28 zł 20 zł 

Paleta transportowa 1700 x 600 mm belka 28 zł 28 zł 20 zł 

Paleta transportowa 2000 x 600 mm belka 28 zł 28 zł 20 zł 

Paleta transportowa 2300 x 600 mm belka 28 zł 28 zł 20 zł 

Paleta transportowa 2600 x 600 mm belka 28 zł 28 zł 20 zł 

Paleta transportowa 3000 x 600 mm belka 28 zł 28 zł 20 zł 

Paleta transportowa 1000 x 1000 mm  ROSA 35 zł 35 zł 30 zł 
Paleta transportowa 1200 x 700 mm SCHLOSSER 35 zł 35 zł 30 zł 
Paleta transportowa 1200 x 800 mm (EURO) 35 zł 35 zł 30 zł 
Paleta transportowa 1200 x 1000 mm  OMAG 35 zł 35 zł 30 zł 
Paleta transportowa 1600 x 1000 mm WET-CAST 35 zł 35 zł 30 zł 
Paleta transportowa 1500 x 1500 mm  GONIO-STAR 70 zł 70 zł 60 zł 
Paleta transportowa 1800 x 1800 mm  GONIO-STAR 70 zł 70 zł 60 zł 

 

https://www.bruk-bet.pl/do-pobrania
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9. Dostawca będzie przyjmował tylko palety własne cechowane logo Bruk-Bet, pełnowartościowe, 
nieuszkodzone, zgodnie z Załącznikiem nr 1.  

 
10. Dostawca nie będzie przyjmował palet powyżej salda ilościowego wynikającego z obrotu paletami 

pomiędzy Odbiorcą a Dostawcą. 
 
11. Dostawca może odmówić odkupienia własnych palet, jeżeli palety nie spełniają kryteriów 

określonych w pkt. 10 oraz gdy ilość palet uszkodzonych przekroczy 10% wszystkich dostarczonych 
jednorazowo palet. 

 
12. Palety zwracane przez Odbiorcę muszą być ułożone w słupki na tzw. kanapkę, bindowane lub 

spięte pasami na samochodzie w taki sposób, aby możliwy był ich rozładunek boczny, wózkiem 
widłowym w Zakładzie produkcyjnym dokonującym przyjęcia palet. Każdy słupek musi zawierać 
palety jednego rodzaju.  
Dostawca może odmówić przyjęcia palet, jeżeli ich ułożenie uniemożliwia rozładunek boczny 
wózkiem widłowym. 

 
13. Dokument potwierdzający zwrot palet będzie wystawiany w dniu przyjęcia palet na magazyn, 

oryginał zostanie przekazany Odbiorcy.  
 

14. Zasady obrotu  paletami z sieciami marketów regulują osobne umowy. 
 
15. Odbiorca wystawi fakturę VAT za dostarczone palety na podstawie potwierdzonego dokumentu 

przyjęcia palet (zgodnie z tabelą cen skupu palet) z terminem płatności 30 dni od daty 
dostarczenia faktury.  

 
16. Dostawca jest uprawniony do potrącenia swoich należności względem Odbiorcy w formie 

kompensaty, po uzgodnieniu z Działem Księgowości Odbiorcy, chociażby niewymagalnych, z 
wierzytelnością Odbiorcy wynikającą ze zwrotu palet. 

 
Faktura Vat za dostarczone palety zostanie zaksięgowana do 3 dni od wpłynięcia, przez  
Dział Księgowości Dostawcy przy zachowaniu zgodności z oryginałem dokumentu PZ 
potwierdzającego przyjęcie palet. 

 
Faktura musi zawierać: 
• Rodzaj i ilość palet, 
• Cena, wartość netto, brutto, stawka VAT 
• Numer dokumentu PZ w uwagach.  

 
17. Niniejsze zasady obrotu używanymi paletami obowiązują od 24.04.2019 r.  

 
 
 
 

 


