
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lp. rodzaj palety cena netto

1 Styrobud 80/100 40,00 zł

2 Styrobud 80/120 60,00 zł

3 Styrobud 100/120 60,00 zł

4 Styrobud 100/115 60,00 zł

5 Styrobud 80/200 80,00 zł

6 Zwykła 80/120 40,00 zł

7 Podkłady paletowe 30,00 zł

1. Zwrot do firmy STYROBUD tylko takiej liczby i rodzaju
palet na jakie została wystawiona faktura.

2. Przyjmowane są tylko i wyłącznie palety pełnowartościowe.

3. Warunkiem jest zwrot palet nieuszkodzonych, jeśli paleta
jest uszkodzona (niepełnowartościowa) klient ponosi opłatę
w wysokości podwójnej stawki za paletę z tytułu jej utylizacji
(weryfikacja stanu palet jest przeprowadzana przez
wykwalifikowanego pracownika firmy STYROBUD
na placu firmowym).

4. W przypadku dostawy przez firmę STYROBUD klient zobowiązany jest do poinformowania dostawcy
o ewentualnej sytuacji dostarczenia towaru na uszkodzonej palecie (adnotacja na dokumencie WZ).

5. W przypadku odbioru towaru własnym transportem klient jest zobowiązany podczas załadunku 
sprawdzić stan palet (ewentualne uwagi zaznaczyć na dokumencie WZ) potwierdzonym przez pracowni-
ka STYROBUD.

6. Firma STYROBUD zastrzega sobie prawo do zawieszenia płatności za odebrane palety w przypadku 
istnienia przeterminowanych płatności po stronie Klienta na rzecz firmy STYROBUD.

7. Na przyjęte i zaakceptowane przez STYROBUD palety Klient wystawi FV w cenie oraz z terminem
płatności podanym przez firmę STYROBUD.

8. Czas zwrotu na palety — 90 dni.

9. Zwrot palet do firmy STYROBUD odbywa się na koszt klienta.

10. W sytuacji zwrotu palet transportem STYROBUD (przypadek odebrania palet na kursie powrotnym), 
pobierana jest opłata 3,00 zł netto za każdą paletę. Na przyjęte palety firma STYROBUD wystawi FV
za usługę odbioru palet

11. Zwrot palet transportem STYROBUD po uprzednim potwierdzeniu w Biurze Obsługi Klienta.

12. Zwracane palety mają być ułożone w słupki jedna na drugiej aby możliwy był ich rozładunek wózkiem 
widłowym.



 

Poniżej przedstawiono poprawny sposób składania palet.

Prosimy stosować się do instrukcji i składać je jak na poniższym przykładzie.

Pomoże to zoptymalizować proces zdawania palet i ułatwi go obu stronom.

INSTRUKCJA SKŁADANIA PALET
DO ZWROTU DLA STYROBUD



 



 



 


