Rybnik, dn.02 luty 2011

Dotyczy: Obrotu paletami zwrotnymi

W związku z planowanymi zmianami dotyczącymi obrotu palet zwrotnych w firmie
LUBAR B.K.M. MęŜyk Sp. J. Pragniemy poinformować iŜ z palet z roku 2010 naleŜy rozliczyć
się do końcem lutego 2011 na zasadach obowiązujących do tej pory.
W związku z powyŜszym prosimy o dokonanie pilnych zwrotów wszystkich palet wynikających
z dokonanych zakupów w Naszej firmie w ubiegłym roku, ewentualne pytania, potwierdzenie
salda ilości palet proszę kierować do Działu SprzedaŜy RZN (Pani Kinga Łach, Pan Łukasz
Małek).
Od dnia 1.03.2011 zacznie obowiązywać nowy termin oraz regulamin zwrotu palet.
Wszelkie zakupy materiałów produkcyjnych będzie wiązać się z fakturowaniem palet zwrotnych
(Pustaki stropowe Teriva, NadproŜa L-19, pustaki ŜuŜlowe, bloczki betonowe i inne). Klient
ubiegający się o zwrot kaucji za palety, zobowiązany jest do zwrotu palet w terminie nie
przekraczającym 60 dni od daty ich zafakturowania.
W przypadku dokonania zwrotu i otrzymania stosownego dokumentu potwierdzającego zwrot
palet naleŜy wystawić fakturę obciąŜającą Naszą Firmę (Forma płatności przelew 14dni), pod
kaŜda fakturą obciąŜającą nas musi znaleźć się dokument potwierdzający zwrot palet (WZ,PZ,
itp) wraz z pieczątką i podpisem magazyniera przyjmującego palety na magazyn, w przypadku
braku dokumentu potwierdzającego zwrot palet, faktury obciąŜające nie będą uznawane i
będziemy zmuszeni je odsyłać do Państwa z powrotem.

W przypadku odbiorów przez naszych kierowców palet bezpośrednio na budowach naleŜy
kaŜdorazowo Ŝądać przesłania dokumentów potwierdzających dokonanie zwrotu, jeśli odbiór
palet następuje u Państwa na składach budowlanych naleŜy kierowcy wystawić własne
dokumenty magazynowe (WZ, PZ lub inne) które powinny być równieŜ opieczętowane i
opatrzone czytelnym podpisem kierowcy, magazyniera. Wszystkie dokumenty naleŜy przesyłać
drogą elektroniczną lub faxem do Naszej firmy.

Palety uszkodzone (brak klocków podstawy, połamane deski) nie będą przyjmowane na Nasz
magazyn.

Prosimy równieŜ przed zwrotem palet o potwierdzenie salda. W przypadku zwrotu palet w ilości
większej niŜ zafakturowano bez wcześniejszego potwierdzenia sald, palety „ponad stan salda”
nie będą przyjmowane, ewentualne faktury zostaną odesłane.

Po szerszym przedstawieniu ogólnych zasad zwrotu palet liczymy na Państwa wyrozumiałość
oraz obopólne korzyści płynące z wprowadzonych zmiany, które przyczynią się do
zdecydowanego polepszenia Naszej wzajemnej współpracy na tym polu.
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