
Regulamin przechowania rzeczy w Punktach 
Informacyjnych marketów Kaufland
1. Kaufland świadczy usługę przechowania rzeczy w depozycie wyłącznie dla Klientów 
marketu. Przechowanie w depozycie jest usługą bezpłatną, świadczoną dla ułatwienia 
zakupów w sklepie.

2. Do depozytu przyjmowane są na przechowanie wyłącznie rzeczy, których wartość 
w dniu oddania do przechowania nie przekracza 200 (słownie: dwustu) złotych.

3. Do depozytu przyjmowane są wyłącznie rzeczy, których wymiary pozwolą na przechowanie 
ich w depozytowych szafkach/półkach.

4. Do depozytu nie mogą być złożone:
a) wszelkiego rodzaju broń, amunicja, materiały wybuchowe itp.
b) niebezpieczne narzędzia, w szczególności: noże, kije, kastety itp.
c) inne niż wyliczone powyżej przedmioty lub materiały, które stanowią lub mogą stanowić 
niebezpieczeństwo dla zdrowia, życia ludzkiego lub mienia ze względu na swe właściwości 
fizyczne, chemiczne i inne
d) pieniądze, środki płatnicze, papiery wartościowe i inne dokumenty inkorporujące prawa 
przewyższające wartość ich nośnika
e) przedmioty, towary lub materiały wartościowe, takie jak: złoto, biżuteria, cenne zastawy
lub sztućce, dzieła sztuki itp.
f) jakiekolwiek przedmioty, które pochodzą, mogą pochodzić lub być wytworem czynów zabro-
nionych przez prawo.

5. Osoba przyjmująca rzeczy do przechowania może odmówić ich przyjęcia, jeżeli będzie mieć 
podejrzenie, że są to przedmioty wymienione w pkt 2–4. 

6. Ze względu na cel przechowania Klient zobowiązany jest do odbioru rzeczy złożonych
do depozytu w tym samym dniu, w którym rzeczy zostały do niego złożone.

7. Po przyjęciu rzeczy do przechowania Klient otrzymuje znak legitymujący do odbioru rzeczy, 
zwany dalej „dowodem przechowania”.

8. Dowód przechowania uprawnia do odbioru rzeczy z przechowania. W przypadku jego utraty 
odbiór rzeczy możliwy jest po wykazaniu przez żądającego wydania rzeczy z depozytu prawa 
do jego odbioru, w szczególności poprzez szczegółowy opis rzeczy lub ich zawartości.

9. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15.12.2015.

10. Regulamin jest dostępny w Punkcie Informacyjnym Sklepu oraz na stronie internetowej 
www.kaufland.pl w sposób, który umożliwia zapoznanie się z nim przed złożeniem rzeczy
do depozytu. Klient może otrzymać kopię Regulaminu w Punkcie Informacyjnym w markecie. 

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad.


