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1 października 2020

Zasady obrotu używanymi paletami w Xella Polska sp. z o.o.
z firmami handlowymi mającymi podpisane Porozumienia handlowe
z dnia 1.10.2020 r.
1. Xella Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 48 zwana w
dalszej treści Xella ustala zasady obrotu używanymi paletami pomiędzy Xellą Polska spółka
z o.o. a firmami Handlowymi mającymi podpisane Porozumienia handlowe, zwanymi w dalszej
treści Dystrybutorem.
2. Produkowane przez Xella wyroby: Ytong, Silka oraz beton komórkowy są sprzedawane w
opakowaniach zbiorczych, na paletach, zafoliowane i oznakowane zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.
3. Wymiary i rysunki poszczególnych palet: Ytong, Silka, Silka Tempo podlegające obrotowi,
zamieszczono w załączniku nr 1 do niniejszych zasad.
4. Załadunek, przeładunek i rozładunek wyrobów Xella Polska sp. z o.o. pakowanych na paletach
winien być dokonywany przez Xella i Dystrybutora w sposób nie powodujący uszkodzeń palet
i wyrobów.
5. Palety Ytong, Silka, SIlka Tempo, będą dostarczane przez Dystrybutora na własny koszt do
odpowiedniego zakładu produkującego dany wyrób, tzn.
 palety Ytong do zakładów: Ostrołęka, Sieradz, Milicz, Piła i Powodowo,
 palety Silka do zakładów: Michałów-Reginów, Żabinko, Pasym, Iława, Teodory,
Trzciniec, Radom
 palety Silka Tempo do zakładów: Żabinko, Wieliszew
6. Palety będą przyjmowane w zakładach codziennie w godzinach od 7:00 do 15:00 po uprzednim
dokonaniu zgłoszenia przez Dystrybutora min. 1 dzień przed planowaną datą zwrotu poprzez
platformę XeZam, moduł paletowy. Termin zwrotu palet musi zostać potwierdzony przez zakład
Xella Polska sp. z o.o., do którego planowany jest zwrot palet, na platformie XeZam. Jeżeli
zakład nie będzie mógł przyjąć palet w oczekiwanym terminie, zaproponuje pierwszy możliwy
termin zwrotu, jednak nie dłuższy niż plus 5 dni roboczych w stosunku do proponowanego
przez Dystrybutora. Dystrybutor potwierdzi zaproponowany przez zakład termin poprzez
platformę XeZam.
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Xella może odmówić przyjęcia palet, jeżeli Dystrybutor nie dokonał zgłoszenia zwrotu palet
poprzez XeZam.
7. Xella może dokonać odbioru palet Ytong od Dystrybutora transportem organizowanym
przez Xella i na jej koszt, po uprzednim potwierdzeniu Dystrybutorowi terminu ich odbioru
oraz przewidywanych ilości, na następujących zasadach:
 Dystrybutor zgłasza chęć dokonania zwrotu palet Ytong transportem Xella min. 7 dni
roboczych przed oczekiwaną datą odbioru palet do Działu Obsługi Klienta, na adres
zamowienia@xella.com.
 Dystrybutor jest zobowiązany do ułożenia palet do odbioru w słupki na tzw. „kanapkę”.
Palety muszą być zbindowane i spięte pasami w taki sposób, aby możliwy był ich
rozładunek boczny wózkiem widłowym w zakładzie produkcyjnym dokonującym
przyjęcia palet.
 Dystrybutor organizuje załadunek palet we własnym zakresie i na własny koszt.
 Dystrybutor jest zobowiązany przygotować do odbioru nie mniej niż 900 palet i nie
więcej niż 1050 palet w przypadku jednego miejsca załadunku palet jednego rodzaju.
 W przypadku transportu łączonego, Dystrybutor zobowiązuje się przygotować do
odbioru nie mniej niż 350 palet. Xella odbierze palety maksymalnie z trzech miejsc
załadunku, położonych w odległości nie większej niż 50 km od kolejnego miejsca
załadunku.
8. Ceny sprzedaży i skupu palet Ytong, Silka, Silka Tempo, lub innych palet będą publikowane
w niniejszym regulaminie. W przypadku wprowadzenia zmian Xella poinformuje Dystrybutora,
przesyłając stosowną informację e-mailem oraz wprowadzi taką zmianę do regulaminu.
9. Ceny sprzedaży oraz skupu palet obowiązujące od 25 kwietnia 2019 r.

Ceny netto*
cena
sprzedaży
cena skupu dostawa palet do
zakładu
transportem
własnym Odbiorcy
cena skupu dostawa palet do
zakładu
transportem Xella

Ytong

Silka

Silka
Tempo**

15,00 zł

11,50 zł

16 zł

11,00 zł

8,50 zł

12 zł

10,00 zł

-

-

Palety Euro
dla płyt
ściennych
30 zł

-

-

*Cena skupu palet nie spełniających kryteriów z pkt. 10 - 1,00 zł netto za sztukę
**Zwrot palet Silka Tempo tylko do zakładu w Żabinku i Wieliszewie

10. Xella będzie przyjmowała tylko palety własne, pełnowartościowe, nieuszkodzone,
niezabrudzone i niezawilgocone, niezbutwiałe (oznaką zbutwienia jest ciemnobury kolor
palety), zgodne z Załącznikiem nr 1.
11. Xella może odmówić odkupienia własnych palet, jeżeli palety nie spełniają kryteriów
określonych w pkt. 10 oraz gdy liczba palet uszkodzonych przekroczy 10% wszystkich
dostarczonych jednorazowo palet.
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12. Palety dostarczone przez Dystrybutora lub przygotowane do odbioru przez Dystrybutora
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. Xella Polska Sp. z o.o. może odmówić przyjęcia palet, jeżeli ich ułożenie uniemożliwia
rozładunek boczny wózkiem widłowym.
13. Palety niespełniające kryteriów wymienionych pkt. 10 mogą zostać przyjęte przez Xella Polska
sp. z o.o. w cenie 1 zł netto za szt.
14. Dystrybutor wystawi fakturę VAT za dostarczone palety na podstawie potwierdzonego
dokumentu przyjęcia palet przez Dział Obsługi Klienta lub Dział Wysyłki z danego zakładu
produkcyjnego, w którym dokonano przyjęcia palet w terminie zgodnie z obowiązującymi
przypisami w tym zakresie, z terminem płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury. Na
fakturze należy umieść Nr PO (nr zamówienia Xella na palety zwrotne), który znajduje się
w module paletowym XeZam.
15. Niniejsze zasady obrotu używanymi paletami obowiązują od 15 października 2020 r.

…………………………………………….
Robert Turski
Prezes Zarządu Xella Polska sp. z o.o

……………………………………………….
Monika Krupińska
Dyrektor Działu Obsługi Klientów

Warszawa 1.10.2020 r.
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