
 
 
 
 
 
 

Odbieranie 
niebieskich palet to 

nasza misja 
Ty też jesteś częścią łańcucha dostaw klientów CHEP. 

 

Być może zauważyłeś, że towary, które otrzymałeś 
od hurtownika lub producenta, dotarły do Ciebie 
na niebieskiej palecie. Te niebieskie palety należą 
do firmy CHEP. 

Zależy nam, aby wszystkie niebieskie palety zostały 
zwrócone do CHEP, abyśmy mogli uzupełnić naszą 
sieć i kontynuować obsługę Twojego łańcucha 
dostaw. 

Jesteś prawnie zobowiązany do zap

Jak rozpoznać palety CHEP 

• Wszystkie nośniki są koloru niebieskiego 

• Wszystkie nośniki posiadają logo CHEP logo 
lub napisz “Property of CHEP” or “Owned by 
CHEP” 

• Ze względu na największy zasięg sieci 
poolingu na świecie, niektóre palety CHEP 
mogły dotrzeć do Waszego zakładu z zagranicy. 
W takim przypadku można na nich zobaczyć 
następujący napis informujące o tym, że mamy 

 

 
do czynienia z własnością firmy CHEP: “Owned by 
CHEP UK Limited”, “Owned by GKN CHEP 
Limited”, “Eigendom CHEP Benelux”, “Prop.de 
CHEP Benelux”, “Propriete CHEP Benelux”, 
“Propriete CHEP France SA”, “Eigentum CHEP 
Deutschland GmbH”, “Eigentum der CHEP 
Deutschland GmbH”, “Propriedad de CHEP 
Espana SA”, 
“Proprieta CHEP Italia”, “Iδιοκτησία CHEP Hellas”. 



 

Prawo własności CHEP 

CHEP NIGDY nie sprzedaje ani nie przenosi własności swoich palet. Sprzęt CHEP zawsze należy 
do firmy CHEP. 

• Nośniki firmy CHEP nie mogą być legalnie 
kupowane, sprzedawane, modyfikowane, 
wymieniane na sprzęt firmy innej niż CHEP, 
ani w inny sposób zutylizowane. 

• Tylko firma CHEP, jej klienci i ich przedstawiciele 
mogą zgodnie z prawem używać sprzętu firmy 
CHEP. 

• Nieuprawnione wykorzystanie lub utylizacja 
sprzętu CHEP jest surowo zabroniona. 

• CHEP jest może podjąć kroki prawne w celu 
odzyskania swoich nośników. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zamów bezpłatny 
odbiór palet 
Jeśli masz puste palety CHEP, nasz pracownik 
zespołu ds. odzyskiwania może je odebrać już 
dziś. W przeciwnym razie skontaktuj się 
bezpośrednio z firmą CHEP, a my zorganizujemy 
i odbiór ZA DARMO. 

Odbiory: 22 696 43 72 

Obsługa klienta: 22 874 45 00 
Email: collect@chep.com 

 
Aby dowiedzieć się więcej o CHEP i naszej 
działalności, odwiedź naszą stronę:  www.chep.com

mailto:collect@chep.com
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