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Podmínky výkupu obalových materiálů ARKYS s.r.o. 

 

 

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

OZNAČENÍ                        ROZMĚR                     CENA 

Paleta EURO nová               120x80  cm                    cena/ks         250,- kč  /  9,62 EURO                 

Paleta EURO použitá           120x80  cm                    cena /ks        225,- kč  /  8,65 EURO                 

Paleta INKA lisovaná            80x60  cm                    cena/ks         110,- kč  /  4,23 EURO   

               

 ceny jsou uvedeny bez DPH 

 přepočet na Euro je dle nastaveného ročního obchodního kurzu společnosti ARKYS s.r.o. 

pro rok 2019  1,- Euro = 26,- Kč 

 

 

Tyto EURO palety a INKA palety nejsou předmětem obchodní činnosti společnosti ARKYS s.r.o..  Slouží 

primárně k balení a přepravě zboží a jako takové jsou součástí dodávky zboží fakturovány, proto při převzetí 

dodávky/zásilky zboží  palety nevydávejte zpět přepravci. 

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

Lze provést vrácení obalů  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). Vrácené obalové materiály nesmí být poškozené a stupeň opotřebení nesmí být 

v takové míře, aby znemožnil další použití a prodej. 

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

Obalové materiály se vracejí 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 u nás obalové materiály (palety) přebrány, zkontrolovány, určen stupeň opotřebení a vystaven 

dobropis. 

Storno poplatek je účtován podle stupně opotřebení vrácených palet viz VOP společnosti ARKYS s.r.o. Brno, 

Článek IV. – Vrácení zboží, 0% - 40%. 
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 PALETA EURO NOVÁ / SVĚTLÁ         storno poplatek 0% 

 PALETA EURO POUŽITÁ / TMAVÁ     storno poplatek 0% - 40%  

                                                                                                                                           (dle stupně opotřebení) 

   PALETA INKA LISOVANÁ                     storno poplatek 0% - 40%  

                                                                                                                                          (dle stupně opotřebení) 
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