PODMÍNKY ZPĚTNÉHO VÝKUP PALET S OZNAČENÍM POR
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Tyto Podmínky zpětného odkupu palet (dále jen „Podmínky“) stanoví to, jak jsou
palety společností PORFIX CZ a.s., IČO 60108924, se sídlem Kladská 464, Poříčí,
541 03 Trutnov (dále jen „PORFIX“), uváděny do oběhu a následně zpětně
vykupovány.
PORFIX prodává paletované zboží na dřevěných paletách o rozměrech 1000x1000
mm, 1000x920 mm, 1000x1020 mm, 1000x1145 mm s označením POR (dále jen
„palety“)
Palety nejsou součástí zboží a fakturují se jako samostatná položka dle ceníku palet.
Pro případ, že budou kupujícímu dodány poškozené palety, je povinen toto
zadokumentovat a oznámit spol. PORFIX spolu s přesným vyznačením zjištěných
vad do dodacího listu s podpisem dopravce, který zboží kupujícímu dovezl. K později
uplatněným reklamacím se nepřihlíží.
Palety jsou vykupovány do 12 měsíců od data expedice.
Prodávající nevykupuje palety, které vykazují jednu nebo více z následujících vad:
a. Více než 2 poškozená prkna
b. 1 a více poškozených hranolů
c. Ve znečištěném stavu
Palety, které spol. PORFIX z výše uvedených důvodů odmítne přijmout, uskladní po
dobu 10 pracovních dní a vyzve kupujícího k jejich odvozu. Pokud si je kupující
v uvedené lhůtě nevyzvedne, budou tyto palety spol. PORFIX zlikvidovány.
Vyhodnocení poškození palet proběhne zpravidla do pěti dnů od vykládky
v Trutnově nebo Ostravě

Podmínky pro vlastní svoz palet – výkup v sídle spol. PORFIX:
• Vrácené palety jsou dobropisovány s oběhovou srážkou stanovenou ve smyslu
platného ceníku výkupu palet a za předpokladu, že jsou v pořádku.
• Výkup palet probíhá ve výrobních závodech spol. PORFIX na adresách Kladská 464,
Poříčí, 541 03 Trutnov a Třebovická 5543/36, Třebovice, 722 00 Ostrava v pracovní
dny v době od 6:00 do 12:30 hodin.
Podmínky pro svoz palet – zabezpečuje spedice spol. PORFIX:
• Vrácené palety jsou dobropisovány s oběhovou srážkou stanovenou ve smyslu
platného ceníku výkupu palet a za předpokladu, že jsou v pořádku.
• V případě objednávky odvozu minimálně 186 palet může být doprava zajištěna
na náklady spol. PORFIX, v takovém případě PORFIX potvrdí množství odvážených
palet (aby bylo co nejlépe naplněné vozidlo) a termín odvozu, který je kupující
povinen dodržet a palety k odvozu připravit a naložit.
• Palety se skládají do sebe (tzv. „zámečkují „) do štosu po 31 ks
• Min. počet pro jedno sběrné místo je 186 ks palet. Je nutno uvést přesný počet
• Každý štos je označen názvem společnosti / zákazníka a musí být zajištěný páskou
nebo smršťovací folií
• Ke svozu je potřeba vyhotovit dodací list s razítkem společnosti / zákazníka, IČ,
DIČ a kontaktními údaji (email, tel.číslo), který se předává řidiči
• Požadavek na svoz palet se zasílá na rachota@porfix.cz ve tvaru: Název společnosti,
PSČ, město, ulice, č.p., počet palet, tel. kontakt, zodpovědná osoba, případně
poznámka (např. nakládka od 7:00 do 15:00 hod, nutné auto s vlekem, středa
do 14 hod., vjezd pro nákl. dopravu od nádraží…)
• Konkrétní datum svozu je telefonicky upřesněno minimálně den předem
• Cílové místo svozu (Trutnov nebo Ostrava) určuje PORFIX
• PORFIX zabezpečí svoz palet do 30 pracovních dní od přijetí objednávky.
Tyto podmínky platí s účinností od 1.1.2022.

