
 

 
 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU/ ZAŁADUNKU LAMINATÓW KOMPAKTOWYCH  

  

AWIZACJA ODBIORU  

Informujemy niniejszym, że odbiór laminatów kompaktowych winien być awizowany z 3-4 dniowym wyprzedzeniem przed 

planowanym odbiorem/ wysyłką towaru. Prosimy o przestrzeganie tego terminu.    

Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowej organizacji pracy magazynu i obsługi wszystkich klientów, nie ma możliwości 

odbioru własnego towaru bez wcześniejszej awizacji jego terminu do Działu Obsługi Klienta. Wydawanie towaru dla 

awizowanych odbiorów własnych odbywa się w 9.00 -12.00 i 12.30 – 15.00; dokładną godzinę odbioru należy uzgodnić z Działem 

Obsługi Klienta.  

  

ZAŁADUNEK TOWARU   

Samochód na który ładowany jest towar winien mieć otwieraną boczną burtę odpowiednią do włożenia palety:  

  
- wlk. laminatu 305x130 cm - wielkość palety/ wolnego miejsca na samochodzie 320x140 cm  
- wlk. laminatu 420x130 cm cm -wielkość palety/ wolnego miejsca na samochodzie 440x140 cm  
- wlk. laminatu 420x161 cm cm -wielkość palety/ wolnego miejsca na samochodzie 440x170 cm  
- wlk. laminatu 420x186 cm cm -wielkość palety/ wolnego miejsca na samochodzie 440x200 cm  
- wlk. laminatu 360x76 cm cm -wielkość palety/ wolnego miejsca na samochodzie 380x90 cm 

  
Rozstaw żeber stelaża pod plandeką musi zapewniać nieskrępowane wstawienie palety na skrzynię załadunkową samochodu. Nie 

ma możliwości załadunku od tyłu skrzyni ładunkowej. Jeżeli samochód nie będzie przystosowany do załadunku bocznego Odbiorca 

jest obowiązany do załadunku towaru własnymi siłami.  

ZWROT PALET  

Palety, w innym niż standardowym formacie 305x130, na których jest przygotowany towar będą fakturowane, wg stawek:  

paleta 420x186 cm – 276 PLN/ szt.  netto 

paleta 420x161 cm – 230 PLN/ szt.  netto 

paleta 420x130 cm – 184 PLN/ szt.  netto 

paleta 366x161 cm – 230 PLN/ szt.  netto 

paleta 360x76 cm –   50 PLN/ szt.  netto  

Palety można zwracać, pod warunkiem, że będą nadawały do dalszego użytku. Ich zwrot będzie podstawą do wystawienia 

faktury korygującej przez ABET LAMINATI POLSKA sp. z o.o.  

Okres rozliczeniowy zwrotu palet 1 rok.  

Koszt zwrotu pojedynczych palet tak jak dotychczas obciąża Klienta. W przypadku zaistnienia możliwości odbioru palet 

okazyjnym transportem organizowanym przez ABET LAMINATI POLSKA sp. z o.o. zabierzemy je na własny koszt.  

 


