
OGÓLNE WARUNKI DLA WSZYSTKICH DOSTAW I USŁUG 

ŚWIADCZONYCH PRZEZ PAKI LOGISTICS GMBH 

Postanowienia ogólne 

1 Current status 26.08.2016 

1. Wszelkie (w tym również przyszłe) dostawy i usługi świadczone przez
PAKi realizowane będą wyłącznie na podstawie poniższych Warunków. 

PAKi w sposób wyraźny sprzeciwia się warunkom klienta o treści 

przeciwstawnej niż nasze Warunki lub od nich odmiennej. Tych 
warunków PAKi nie uznaje, chyba że wyraźnie udzieliła pisemnej zgody 

na ich zastosowanie. W szczególności wyklucza się zastosowanie 

Ogólnych Warunków Niemieckich Spedytorów (niem. Allgemeine 

Deutsche Spediteur-Bedingungen, ADSp) oraz Warunków Ogólnych 

Przewozu Towarów na Niewielkie Odległości (niem. Allgemeine 

Guternahverkehrs-Bedingungen, AGNB). 
2. Warunki umowy klienta oraz ADSp lub AGNB, a także wszelkie inne 

Ogólne Warunki Handlowe klienta nie stanowią części umowy w 

szczególności również wtedy, gdy w sposób wyraźny raz jeszcze się im 

nie sprzeciwimy po ich wpłynięciu do nas. Powyższe obowiązuje przede 

wszystkim w stosunku do wszelkiego rodzaju umów następczych. 
Najpóźniej w momencie odebrania nośników ładunku dostarczonych 
przez nas klientom nasze warunki handlowe uważa się za przyjęte 

przez klienta.  
3. Ustalenia w formie ustnej stają się przedmiotem umowy wyłącznie

wtedy, jeśli zostaną przez nas pisemnie potwierdzone. Niniejszy wymóg 

formy pisemnej może zostać zniesiony wyłącznie jednomyślną decyzją 

obu stron wyrażoną w formie pisemnej. Nasi pracownicy nie są 

uprawnieni do dokonywania dodatkowych ustaleń w formie ustnej lub 

składania ustnych oświadczeń wykraczających poza treść umowy 
pisemnej. 

4. Obie strony są związane obowiązującymi w momencie wykonania umowy 

postanowieniami norm jakościowych (wyszczególnionymi dla poszczególnych 

nośników ładunku w załączniku 1) oraz odpowiednimi instrukcjami
odnoszącymi się do nich. 

5. W razie sprzeczności z poszczególnymi porozumieniami umownymi,
stosuje się te postanowienia umowne przed Ogólnymi Warunkami. 

6. Jakiekolwiek odstępstwa w realizacji transakcji nie uzasadniają prawa 

klienta do zmiany niniejszych Warunków Handlowych. 
7. Niniejsze Ogólne Warunki nie znajdują zastosowania w przypadku 

transakcji z konsumentami. 

I. Oferty i zawarcie umowy 

Nasze oferty oraz oferty klienta mogą zostać przyjęte w terminie 
tygodnia. Z upływem tego terminu dana oferta wygasa. 

II. Realizacja 

1. Czas załadunku i rozładunku musi być odpowiednio krótki, uwzględniając ilość 
nośników ładunku. Zgodnie z § 412 ust. 2 niemieckiego kodeksu handlowego 
(HGB) odpowiedni czas oznacza, że nie może on przekraczać 120 minut. W 

przypadku dłuższego czasu załadunku i rozładunku naliczana będzie dodatkowo 

opłata w wysokości 80.00 EUR za godzinę, chyba że klient udowodni, że szkoda 

w ogóle nie powstała lub jej wysokość jest znacznie niższa niż powyższa kwota 

ryczałtowa. 
2. W przypadku odstąpienia przez klienta od potwierdzonego przez nas 

pisemnie zlecenia, za naszą zgodą, przed dostawą nośników ładunku,
PAKi jest uprawniona dochodzić roszczeń z tytułu utraconych korzyści 

w formie ryczałtu w wysokości 30% wartości zlecenia, chyba że klient
udowodni, że szkoda w ogóle nie powstała lub jej wartość jest znacznie 

niższa niż wyżej wymieniona kwota ryczałtowa. 
3. Jeśli wskazany przez klienta punkt załadunku, pomimo wcześniejszej zapowiedzi 

PAKi, co do której nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń, nie udostępni przedsiębiorcy 

odbierającemu zapowiedzianych nośników ładunku w ogóle lub nie udostępni ich 
w uzgodnionej formie, w związku z czym zaistnieje konieczność pustych 
przebiegów lub objazdu do innego punktu załadunku, PAKi jest uprawniona do 

obciążenia klienta powstałymi w ten sposób kosztami. Kwoty te wynoszą 

odpowiednio 500,00 EUR z tytułu pustego przebiegu i 250,00 EUR z tytułu 

objazdu, chyba że klient udowodni, że taka szkoda w ogóle nie powstała lub jej 

wartość jest znacznie niższa niż powyższe kwoty ryczałtowe. 
4. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na odbiorcę (PAKi lub 

klient) dopiero z chwilą faktycznego wydania nośników ładunku, a nie z chwilą 
udostępnienia. W tym zakresie stosuje się odpowiednio przepis § 447 ust. 2 
niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). 

5. Ubezpieczenie transportu i pozostałe ubezpieczenia dostarczanych 
przez nas towarów leżą w gestii klienta. 

6. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie i spełnieniu 

świadczenia powstałe wskutek działania siły wyższej i zdarzeń, które znacznie 

utrudniają lub uniemożliwiają nam realizację dostawy (w tym w szczególności strajki, 

blokady, decyzje urzędowe itp., również wówczas, gdy wystąpią u naszych 
dostawców lub przedsiębiorców, którym powierzyliśmy wykonanie naszych 

zobowiązań). Niniejszym upoważniają nas Państwo do wydłużenia terminu 

dostawy ew. terminu spełnienia świadczenia o okres trwania utrudnień, 

przedłużony o odpowiedni czas przygotowań lub do całkowitego lub częściowego 
odstąpienia od umowy z tytułu niewykonanej części umowy. 

7. Decyzja w sprawie drogi i rodzaju wysyłki jest podejmowana według 

naszego uznania. 

III. Właściwości, rękojmia 

Wszelkie odstępstwa od normam określonych w punkcie I. 4 jak również inne 
widoczne wady podlegają w każdym przypadku natychmiastowemu pisemnemu 
zgłoszeniu jeszcze w obecności dostawcy. § 377 niemieckiego kodeksu 
handlowego (HGB) znajduje odpowiednie zastosowanie dla wszelkich 
umów pomiędzy klientem a nami. 

IV. Ceny i warunki płatności

1. Nasze ceny są podwyższane o podatek od towarów i usług w 
każdorazowo obowiązującej wysokości. 

2. Dodatkowe płatności, takie jak poniesione wydatki, opłaty drogowe,
inne opłaty, itp. nie są zawarte w cenach i są rozliczane oddzielnie. 

3. Wszystkie kwoty wskazane na fakturach, jeśli nie postanowiono 
inaczej, są natychmiastowo wymagalne, bez jakichkolwiek potrąceń. 

4. Czeki, weksle i kwity paletowe nie stanowią płatności i są akceptowane 
tylko dla potrzeb wykonania zobowiązania. 

V. Regulacja dotycząca własności

1. Przeniesienie własności nośników ładunku na klienta lub osoby trzecie nie jest 
przedmiotem umów zamiany lub powierzenia. 

2. Wszystkie przekazane klientowi lub osobie trzeciej nośniki ładunku pozostawały i 

pozostają własnością PAKi. Z zastrzeżeniem połączenia względnie pomieszania 
pozostają one podczas i po okresie obowiązywania umów również we własności 

PAKi. PAKi jest jednocześnie pośrednim posiadaczem wraz z klientem jako 

posiadaczem bezpośrednim w rozumieniu § 868 niemieckiego kodeksu cywilnego 
(BGB). Również w przypadku naprawy lub poprawy jakości, PAKi pozostaje 
właścicielem naprawionych nośników ładunku, względnie nośników ładunku, 

których jakość została poprawiona. 
3. Klient jest uprawniony do przekazania nośników ładunku pozostających 

własnością PAKi wyłącznie przy uwzględnieniu poniższych 
postanowień i tylko pod warunkiem faktycznego przejścia na PAKi 

wierzytelności zgodnie z pkt VII.2. 
4. Zastawienie lub przewłaszczenie na zabezpieczenie nośników ładunku będących 

własnością PAKi względnie wierzytelności przeniesionych zgodnie z pkt VII.2  jest 
niedopuszczalne. PAKi powinna zostać niezwłocznie powiadomiona o 
jakimkolwiek zamiarze ustanowienia zastawu ze wskazaniem zastawnika. 

5. Jeśli PAKi, na podstawie prawa własności, zabierze z powrotem nośniki ładunku w 
całości lub w części , uznaje się, iż PAKi odstąpiła od umowy wyłącznie wtedy, jeśli 
wyraźnie to oświadczyła. 

6. Klient jest zobowiązany do ubezpieczenia  nośników ładunku będących własnością 
PAKi od wszystkich zwykłych ryzyk np. od ognia, kradzieży i powodzi, w ogólnie 

przyjętym zakresie. Klient niniejszym przenosi na PAKi swoje roszczenia 

odszkodowawcze przysługujące mu z tytułu wyżej wymienionych szkód wobec 

towarzystw ubezpieczeniowych lub pozostałych podmiotów zobowiązanych do 

wypłaty odszkodowania w wysokości wartości towaru wskazanej na fakturze. PAKi 
niniejszym przyjmuje takie przeniesienie. 

7. Wszelkie wierzytelności pozostają w mocy aż do pełnego zwolnienia z 
ewentualnych zobowiązań zaciągniętych przez PAKi w interesie kupującego. 

8. Połączenie z nośnikami ładunku takiego samego rodzaju, bez
naruszenia substancji rzeczy, uznaje się za połączenie w rozumieniu 
przepisów ustawowych. 

9. W razie naprawy lub poprawy jakości PAKi jest wyłącznym

producentem ewentualnie nowo powstałych nośników ładunku w 
rozumieniu § 950 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) i przez to 
jedynym właścicielem. Usługodawca jest wówczas posiadaczem 
bezpośrednim w rozumieniu § 868 niemieckiego kodeksu cywilnego 
(BGB). 

VI. Zabezpieczenia nośników ładunku 

Klient niniejszym ustanawia na rzecz PAKi następujące zabezpieczenia w celu 

zabezpieczenia wszystkich istniejących i przyszłych  - także warunkowych i 

terminowych - roszczeń PAKi wynikających z niniejszej umowy i z nią 

związanych: 

1. Przewłaszczenie na zabezpieczenie 

Klient dokonuje niniejszym przewłaszczenia na rzecz PAKi całego zasobu 

nośników ładunku wyszczególnionych według rodzaju w załączniku 1), 
które znajdują się n na terenie każdorazowo wskazanym w umowach jako 
adres zakładu klienta lub znajdą się tam w przyszłości (�Przedmiot 

zabezpieczenia�); jeśli klientowi przysługuje prawo własności lub 

współwłasności takiego Przedmiotu zabezpieczenia lub jeśli w przyszłości 

nabędzie on takie prawo, klient dokonuje przeniesienia na PAKi takiego 

prawa własności lub współwłasności z chwilą zawarcia umowy lub w 

przypadku późniejszego umieszczenia nośników ładunku w wyżej 

wymienionych pomieszczeniach, z chwilą dokonania tej czynności; zamiast 
wydania, klient przechowuje nieodpłatnie Przedmiot zabezpieczenia na 
rzecz PAKi, przy zachowaniu należytej staranności. 

2. Cesja globalna 
Klient niniejszym przenosi na PAKi wszelkie swoje istniejące i przyszłe 

wierzytelności wobec osób trzecich o wydanie wszystkich nośników 

ładunku wyszczególnionych według rodzaju w załączniku 1), a w 
przypadku właściwego lub niewłaściwego stosunku konta bieżącego 

dodatkowo wierzytelności z wyprowadzonych i w przyszłości 

wyprowadzanych sald, w tym również prawo do wypowiedzenia 

stosunku konta bieżącego oraz ustalenia salda (dalej razem: 
�Wierzytelności�); obecne Wierzytelności przechodzą na PAKi z chwilą 

zawarcia umowy, zaś przyszłe Wierzytelności przechodzą na PAKi z 

chwilą ich powstania. PAKi już teraz przyjmuje takie przeniesienie. 

VII. Prawa odnoszące się do zabezpieczeń 

W celu egzekwowania zabezpieczeń określonych w punkcie VII, PAKi 
przysługują następujące prawa: 

1. Na wezwanie PAKi klient jest zobowiązany do: (i) udzielenia wszelkich 

informacji i przedłożenia dowodów koniecznych do zbadania i 

dochodzenia praw z tytułu własności Przedmiotu zabezpieczenia i
Wierzytelności, (ii) udostępnienia PAKi i jej pełnomocnikom, w każdym 

czasie, wszelkich dokumentów dotyczących własności Przedmiotu 

zabezpieczenia i Wierzytelności oraz (iii) przesłania na żądanie PAKi w 
odstępach miesięcznych zestawienia dotyczącego Przedmiotu 

zabezpieczenia i istniejących Wierzytelności wobec osób trzecich o 

wydanie nośników ładunku (w tym z sald kont bieżących). Zestawienia 
takie powinny zawierać (a) w odniesieniu do Przedmiotu 

zabezpieczenia: określenie rodzaju, klasy jakości, ilości i miejsca 

składowania Przedmiotu zabezpieczenia, oraz (b) w odniesieniu do 
Wierzytelności: nazwę/nazwisko i adres dłużnika klienta wraz z 

terminem wymagalności i określeniem rodzaju, klasy jakości i ilości 
nośników ładunku. 

2. W celu zabezpieczenia swoich uprawnionych interesów, PAKi może (i) odwołać 

upoważnienie do rozporządzania Przedmiotem zabezpieczenia i zażądać jego 

wydania oraz (ii) powiadomić dłużników klienta o cesji wierzytelności, również w 

imieniu klienta. Z chwilą powiadomienia dłużników klienta wygasa prawo 
klienta do egzekwowania wierzytelności. 

3. Określenie �uprawnione interesy� odnosi się przede wszystkim do 

sytuacji, gdy klient narusza zobowiązanie do należytego postępowania 

z Przedmiotem zabezpieczenia, rozporządza nim poza zakresem 

zwykłej działalności przedsiębiorstwa, nie uiszcza wymagalnych 

płatności wynikających z niniejszej umowy lub nie spełnia zobowiązań 

określonych w punkcie X.4. w terminie wymagalności również po 

upływie dwutygodniowego dodatkowego terminu na usunięcie 

naruszenia, zaprzestał regulowania płatności lub gdy wystąpił (inny) 

nadzwyczajny powód do rozwiązania umowy przez PAKi. 
4. Na wezwanie PAKi, klient jest zobowiązany przekazać PAKi

niewypełnione, skierowane do dłużników klienta pismo powiadamiające 

o dokonanej cesji. PAKi ma prawo do zwielokrotniania takiego pisma
powiadamiającego. 

5. Jeśli PAKi samodzielnie ściąga Wierzytelności, PAKi jest uprawniona 

do podjęcia wszelkich środków i dokonania wszelkich ustaleń z 

dłużnikami klienta, które uzna za celowe. PAKi nie zobowiązuje się do 

ściągnięcia Wierzytelności. 
6. Klient zapewnia, że przysługuje mu nieograniczone prawo do 

rozporządzania Przedmiotem zabezpieczenia i przeniesionymi
Wierzytelnościami wykazywanymi w jego comiesięcznym zestawieniu, 

w szczególności zaś, że Wierzytelności nie zostały już wcześniej 

przeniesione na osoby trzecie oraz, że Przedmiot zabezpieczenia 
i Wierzytelności są wolne od praw osób trzecich. 

7. PAKi jest w każdym czasie zobowiązana do zwolnienia na wezwanie 
klienta ustanowionych w niniejszej umowie na jej rzecz zabezpieczeń w 

takiej części, w jakiej łączna wartość ustanowionych zabezpieczeń w 

danym momencie przekracza zabezpieczone Wierzytelności o ponad
10 %, przy czym PAKi może podjąć według własnego uznania decyzję, 

które z zabezpieczeń zostaną objęte zwolnieniem. 
8. W przypadku spieniężenia Przedmiotu zabezpieczenia i przeniesionych

Wierzytelności, PAKi wykorzysta je do pokrycia swoich 
zabezpieczonych roszczeń i zwróci ewentualną nadwyżkę klientowi. 

9. Jeśli po wejściu w życie wypowiedzenia niniejszej umowy wszelkie 

zabezpieczone roszczenia PAKi wobec klienta będą całkowicie 

zaspokojone, PAKi jest zobowiązana do zwrotnego przeniesienia 

niespieniężonego Przedmiotu zabezpieczenia oraz ponownego 

przeniesienia na klienta niespieniężonych Wierzytelności. 

VIII. Szczególne warunki zakupu 

Okres rękojmi na nowe nośniki ładunku sprzedane przez PAKi wynosi jeden 
rok. PAKi nie udziela rękojmi na używane nośniki ładunku, w tym 
również nośniki ładunku  będące w stanie jak nowe. 

IX. Potwierdzenia  zasobów 

1. PAKi przedstawia klientowi pisemnie co miesiąc zestawienie nośników 

ładunku przekazanych klientowi (dalej: �Rozliczenie wymiany�). 
2. W przypadku, gdy Rozliczenie wymiany jest nieprawidłowe lub 

niekompletne, klient jest zobowiązany zgłosić PAKi swoje zastrzeżenia, 

nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania Rozliczenia wymiany, 
z podaniem uzasadnienia i za przedłożeniem PAKi własnego 

zestawienia zasobów. Dla dochowania terminu wystarczające jest 

wysłanie zastrzeżeń w terminie miesiąca. 
3. Brak prawidłowo i terminowo zgłoszonych zastrzeżeń w wyznaczonym

terminie jest równoznaczny z potwierdzeniem przez klienta otrzymania 

wyszczególnionych w Rozliczeniu wymiany nośników ładunku i braku 

ich zwrotu w wyznaczonym terminie. W takim przypadku klient jest 
zobowiązany do udowodnienia nieprawidłowości lub niekompletności 

Rozliczenia wymiany. 
4. Klient jest ponadto zobowiązany przesłać PAKi w terminie miesiąca 

podpisane przez niego potwierdzenie salda przekazywane pod koniec 
każdego półrocza kalendarzowego. 

X. Podwyższenie ceny 

Jeśli w okresie przekazania nośników ładunku, średnia cena rynkowa 
przekazanych nośników ładunku wzrośnie o ponad 10 %, PAKi będzie 

uprawniona do odpowiedniego jednostronnego podwyższenia 

pobieranych przez nią opłat za powiadomieniem klienta, z 

jednomiesięcznym wyprzedzeniem, z początkiem miesiąca określonego w 

powiadomieniu. W takim przypadku klientowi przysługuje prawo do 
nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie takie winno nastąpić w 

terminie 2 tygodni od otrzymania żądania podwyższenia i staje się skuteczne z 

końcem miesiąca, w którym zostało dokonane. 

XI. Wypowiedzenie zwyczajne i nadzwyczajne 

1. Wypowiedzenie zwyczajne regulują postanowienia poszczególnej

umowy. 
2. Strony zakładają, że w okresie pomiędzy wypowiedzeniem a końcem

umowy ilość wymiany towaru pozostanie zachowana na poziomie 
ostatnich 6 miesięcy. Ilość tę gwarantuje PAKi. Stanowi to podstawę 

wymaganych dyspozycji dla tego okresu. W razie krótszego czasu 

obowiązywania umowy okres ten uważa się za miarodajny.  
3. Każdej ze stron przysługuje prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy ze 

skutkiem natychmiastowym, m.in., jeśli: 

 druga strona narusza zobowiązanie umowne, np. obowiązek płatności, 

lub nie spełnia takiego zobowiązania, które stało się wymagalne i (i) 

upłynął termin wyznaczony na usunięcie naruszenia lub (ii) upomnienie 

przesłane drugiej stronie okazało się bezskuteczne lub (iii) ze względu 
na specyfikę danego przypadku, takie upomnienie jest zbędne; lub 

 nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji majątkowej drugiej strony bądź 

nastąpił znaczny spadek wartości ustanowionych przez nią 

zabezpieczeń lub istnieje ryzyko takiego pogorszenia lub spadku 
wartości, co skutkuje zagrożeniem wykonania zobowiązań umownych 

wobec strony wypowiadającej umowę. 

XII. Opóźniony zwrot / brak zwrotu 

Jeśli klient nie zwróci nośników ładunku z upływem terminu 

wypowiedzenia lub terminem częściowego zwrotu, PAKi, po 

wyznaczeniu jednego dodatkowego miesięcznego terminu na usunięcie 

naruszenia, jest uprawniona, składając klientowi oświadczenie, żądać 

zwrotu kwoty w wysokości stosowanej w danym czasie średniej 

rynkowej ceny zakupu nośników ładunku takiego samego rodzaju i klasy 
jakości (według obowiązującej w danym czasie normy podanej w 

załączniku 1).  

XIII. Pozostałe postanowienia 

1. PAKi jest uprawniona do przeniesienia swoich wierzytelności na osoby

trzecie dla potrzeb zapewnienia finansowania. 
2. Prawo potrącenia i prawo zatrzymania przysługuje klientowi wyłącznie 

w przypadku, gdy jego roszczenia wzajemne zostały stwierdzone 

prawomocnym orzeczeniem lub są bezsporne. 
3. Prawem właściwym dla niniejszych warunków handlowych oraz

wszystkich stosunków prawnych również z klientami nieposiadającymi

siedziby swojej firmy w Niemczech jest prawo Republiki Federalnej 
Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych z 11 
kwietnia 1980 r. o umowach w międzynarodowej sprzedaży towarów 
(CISG � zwanej także �Konwencją wiedeńską�). Konwencja ta nie 
obowiązuje.  

4. Miejscem świadczenia wszystkich płatności, w szczególności opłat z tytułu zamiany 
lub najmu oraz innych usług, które świadczy klient, jest każdorazowe  miejsce 
naszej głównej siedziby, obecnie Ennepetal.  

5. Jeżeli klient jest kupcem w rozumieniu przepisów niemieckiego kodeksu 
handlowego (HGB), osobą prawną prawa publicznego lub specjalnego majątku 

publiczno-prawnego, wówczas miejsce naszej głównej siedziby, obecnie Enneptal, 

uznaje się za wyłączną właściwość miejscową sądu dla wszystkich sporów 
wynikających pośrednio lub bezpośrednio ze stosunku umownego, do 
którego znajdują zastosowanie niniejsze Warunki Ogólne.  

6. Klient zapewnia niniejszym, że przestrzega właściwych przepisów o 
płacy minimalnej w ich każdorazowo obowiązującej wersji. 

7. Klient zobowiązuje się zwolnić PAKi ze wszystkich ewentualnych roszczeń 
wynikających z naruszenia ustawy o płacy minimalnej przez klienta, 

zaangażowanych przez niego podwykonawców lub pracowników 

zatrudnianych w ramach leasingu pracowniczego bądź też ich 
podwykonawców. 

XIV. Postanowienia końcowe 

W przypadku, gdy jakiekolwiek z postanowień niniejszych warunków 

handlowych lub jakiekolwiek postanowienie w ramach pozostałych 

ustaleń okaże się lub stanie nieskuteczne, skuteczność pozostałych 

postanowień lub ustaleń pozostaje nienaruszona. Nieskuteczne 

postanowienie powinno zostać zastąpione innym, ważnym 
postanowieniem, którego cel najbardziej odpowiada treści ustaleń, 

których dokonałyby strony, gdyby wcześniej wiedziały o nieskuteczności 

nieważnego postanowienia. 
Stan: 26.08.2016. 



 

 

 

 

OGÓLNE WARUNKI DLA WSZYSTKICH DOSTAW I USŁUG 

ŚWIADCZONYCH PRZEZ PAKI LOGISTICS GMBH 

Ogólne warunki handlowe � Załącznik 1 

Standardy jakości nośników ładunku � PAKi 

Europaleta: DIN EN 13698-1, IPPC, ISPM 15, karta UIC: 435-2, karta UIC: 435-
4 
 

Skrzyniopaleta: Karta UIC 435-3 
 

Düsseldorf: DIN 15146-4 
 

Paleta plastikowa H1: profil wymagań standardu - GS1, profil wymagań standardu � EHI, 
DIN 55423-5, DIN 55423-6 
 

Skrzynia E1/E2: DIN 55423-1, DIN 55423-2 
 

Stan: 26.08.2016 

 


