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Podmínky zpětného odběru obalových materiálů ARKYS, s.r.o. 

platnost od 1.8.2021 

 

Společnost ARKYS, s.r.o. zasílá své zboží pouze na níže uvedených vratných obalových materiálech: 

OZNAČENÍ                        ROZMĚR                     CENA 

Paleta EURO                        120x80  cm                    cena/ks         400,- kč  /  16,-  euro                 

Paleta INKA lisovaná            80x60  cm                    cena/ks         200,- kč  /     8,- euro          

➢ ceny jsou uvedeny bez DPH 

 

S účinností od 1.6.2021 není rozlišováno paleta EURO nová/použitá. Při vrácení euro palet není tedy na 

straně Arkys, s.r.o. určován storno poplatek za účelem stanovení stupně opotřebení vrácených obalů. 

                                 

Vrácené EURO palety a lisované INKA palety nesmí být jakkoliv poškozené či znehodnocené barvou, 

sprejem, popisem… .  

Lisované INKA palety jsou přijímány zpět pouze v suchém stavu – mokré či vlhké nebudou převzaty. 

EURO palety nesmí být vráceny extrémně promočené. Stupeň jejich opotřebení nesmí znemožnit jejich 

další použití a prodej.  

Společnost ARKYS s.r.o. provádí zpětný odběr pouze EURO palet a INKA palet, a to formou vratka/dobropis.  

Vrácení obalů lze provést pouze v množství, které bylo společností ARKYS s.r.o. dodáno a fakturováno. Vratku 

uvedených obalových materiálů  lze provést a vydobropisovat pouze tři roky zpětně od data UZDP (uskutečněné 

zdanitelné plnění).  

EURO palety a INKA palety jsou součástí dodávky zboží a jsou fakturovány, proto při převzetí dodávky/zásilky 

zboží,  palety nevydávejte zpět přepravci !!!  Tento způsob vratky není možný. 
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Vrácené EURO palety a INKA palety musí splňovat: 

                                                

 

• Vyrobeny licencovaným výrobcem. 

• Označení EUR, EPAL (platí u europalet). 

• Nesmí chybět žádná prkna, nesmí chybět žádné špalky. 

• Prkna ani špalky nesmí být poškozeny (nesmí být vytažené hřebíky). 

• Inka palety nesmí být děravé, nesmí mít poškozené nohy. 

• Celkový stav musí být dobrý (paleta je čistá, dřevo není shnilé). 

• Paleta nesmí být opravena neoprávněným výrobcem (neoriginální prkna, špalky, spojovací 
materiál). 

 

Z důvodu kontroly evidence,  žádáme vratky palet avizovat předem na email: logistika.brno@arkys.cz  -  bez 

předchozího avíza nemusí být palety zpět převzaty. 

Obalové materiály lze vrátit pouze na adresu našeho centrálního skladu ARKYS s.r.o. Uhřice 287, 696 34, ČR. 

Dopravu zpět musí zákazník provést na vlastní náklady a k zásilce přiložit dodací list.   

Následně jsou ve spol. ARKYS s.r.o.  obalové materiály (EURO palety, palety INKY) přebrány, zkontrolovány, 

a vystaven dobropis. 

Při fyzickém převzetí vratky zpět na náš sklad, provádíme plnohodnotnou kontrolu 100% vrácených obalů 

v reálném čase – je tedy nutné při vykládce počítat s časovou rezervou na kontrolu vratky. 
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