
 
REGULAMIN AKCJI 

„Ka żdy artykuł z gratis*em” 
 

1. DEFINICJE 
 

1.1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
a) Akcji  – należy przez to rozumieć akcję promocyjną pod nazwą „Każdy artykuł z gratis*em”, 

w ramach której Uczestnicy otrzymać artykuł gratisowy na zasadach określonych w 
Regulaminie; 

b) Kaufland  - należy przez to rozumieć Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą 
we Wrocławiu (50-541) przy al. Armii Krajowej 47, wpisaną do Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, 
VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000237036, NIP: 8992367273; 

c) Regulaminie  – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin;   
d) Uczestniku  – należy przez to rozumieć osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do 

czynności prawnych, która w okresie obowiązywania Akcji zrobi co najmniej jeden raz 
zakupy w jednym ze sklepów sieci Kaufland na zasadach określonych w Regulaminie; 

 
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
2.1. Organizatorem Akcji jest Kaufland. 
2.2. Akcja trwa od dnia 07.12.2017 r. do dnia 13.12.2017 r. lub do wyczerpania zapasów. 
2.3. Organizator może podjąć decyzję o wcześniejszym zakończeniu Akcji z uwagi na wyczerpanie 

zapasów artykułów objętych Akcją. W takim wypadku Klienci zostaną poinformowani o 
wyczerpaniu zapasów na terenie marketów Organizatora w szczególności w punktach 
informacyjnych znajdujących się w tych marketach. 

2.4. Akcją objęte są wszystkie sklepy sieci Kaufland znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

2.5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w punkcie informacyjnym każdego sklepu sieci Kaufland 
oraz na stronie internetowej www.kaufland.pl. 

2.6. Akcja nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (Dz.U.2016.471 tekst jednolity z dnia 08.04.2016 r. z późn. zm.).  

 
3. ZASADY AKCJI 

 
3.1. Akcja skierowana jest do Uczestników, którzy kupować będą produkty w sklepach sieci 

Kaufland jako konsumenci w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (tj. z dnia 9 lutego 2017 r.; Dz.U. z 2017, poz. 459). Osoby kupujące produkty w innym 
charakterze niż konsumenci (np. przedsiębiorcy) wyłączone są z udziału w Akcji. Z udziału w 
Akcji wyłączone są osoby zatrudnione przez Organizatora, a także członkowie ich rodzin 
tj. wstępni i zstępni w pierwszym stopniu pokrewieństwa (rodzice i dzieci) oraz małżonkowie i 
rodzeństwo. 

3.2. W przypadku, gdy Klient w okresie trwania Akcji (podczas jednych zakupów): 
a) dokona zakupujednego  artykułu głównegoPuzzle  4 w 1 otrzyma jeden artykuł gratisowy 

tj. Puzzle 54 elementy o wartości2,99  
b) dokona zakupu jednego artykułu głównego Makaronowej Zabawy otrzyma jeden artykuł 

gratisowy tj. Ciastolina  4-pako wartości 24,99 ; 
c) dokona zakupu jednego artykułu głównego Lalka Steffi 29, cm. otrzyma jeden artykuł 

gratisowy tj. Laleczka Evi o wartości 16,99 ; 
d) dokona zakupu jednego  artykułu głównego Szybkowar Ambition 6 l otrzyma jeden artykuł 

gratisowy tj. Nóż Szefa 20,5 cm o wartości 29,99 ; 
e) dokona zakupu jednego  artykułu głównegoNerf Disruptor otrzyma jeden artykuł 

gratisowy tj. 12 strzałek  Nerf o wartości19,99  
f) dokona zakupu jednego artykułu głównego Bombka szklana  10 cm  otrzyma jeden 

artykuł gratisowy tj. Stojak na bombkę  o wartości 3,99; 
g) dokona zakupu jednego  artykułu głównego Dzbanek filtrujący Mila LED zestaw otrzyma 

jeden artykuł gratisowy tj. wkład filtrujący z dodatkiem magnezu o wartości 23,99; 
h) dokona zakupu jednego  artykułu głównego Baterie Turbomax 4 sztuki otrzyma jeden 

artykuł gratisowy tj. Latarka z długopisem o wartości 9,99; 
i) dokona zakupu jednego  artykułu głównego Zestaw 5 noży w bloku Kendo otrzyma jeden 

artykuł gratisowy tj. Deska bambusowa brązowa lub czerwona  o wartości 29,99; 
j) dokona zakupu jednego  artykułu głównego Patelnia Dakota lub Impala o śr. 24 cm lub 

28 cm otrzyma jeden artykuł gratisowy tj. łyżka lub widelec lub łopatka bambusowa z 
silikonową rączką o wartości 14,99; 

k) dokona zakupu jednego artykułu głównego Zestaw garnków Satino  otrzyma jeden artykuł 
gratisowy tj. Łyżkę Acero pełną lub cedzakową  o wartości 22,99; 



 
l) dokona zakupu dwóch  artykułów głównych Samochodzików Hot Wheels otrzyma jeden 

artykuł gratisowy tj. samochodzik Hot Weelso wartości 7,49; 
3.3. Do otrzymania artykułu gratisowego, o którym mowa w pkt. 3.2 konieczne jest uwzględnienie 

artykułu głównego i gratisowego na jednym paragonie. 
3.4. Kaufland zastrzega, że liczba artykułów gratisowych w ramach Akcji jest ograniczona. 
3.5. Uczestnik może otrzymać artykuł gratisowy w dowolnym sklepie sieci Kaufland, o ile w sklepie 

tym są dostępne artykuły gratisowe. Kaufland zastrzega, że dostępność artykułów głównych 
oraz gratisowych może się różnić w poszczególnych sklepach sieci Kaufland.  

 
4. REKLAMACJE 

 
4.1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Kaufland pisemnie na adres Kaufland wskazany pkt. 

1.1.  lit. b)  lub za pośrednictwem poczty email na adres: service@kaufland.pl. 
4.2. Kaufland rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Kaufland poinformuje 

składającego reklamację o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem środka komunikacji 
użytego do złożenia reklamacji. 

 
5. ZWROT PRODUKTÓW  

 
Zwrot jednego lub więcej artykułów głównych w trakcie trwania Akcji, który skutkować będzie brakiem 
spełnienia warunków uprawniających pierwotnie do otrzymania artykułu gratisowego jest 
dopuszczalny wyłącznie w przypadku jednoczesnego dokonania zwrotu artykułu gratisowego. W 
przypadku zwrotu ww. artykułów głównych oraz artykułów gratisowych muszą się one znajdować w 
stanie nienaruszonym. Zwrot artykułów głównych oraz artykułów gratisowych, o których mowa w 
niniejszym ustępie jest dopuszczalny wyłącznie po okazaniu paragonu. 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

6.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k. 
z siedzibą we Wrocławiu (50-541) przy al. Armii Krajowej 47, wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI 
Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000237036, posiadająca numer NIP: 
8992367273. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji 
dotyczących Akcji. W tym celu będą przetwarzane następujące dane: imię i nazwisko, adres e-
mail i/lub adres korespondencyjny. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych 
i możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji 
powyższego celu. 

6.2. Kaufland zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w trakcie trwania Akcji z 
następujących ważnych przyczyn np. technicznych. O wszelkich zmianach Regulaminu 
Uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem informacji umieszczonej w sklepach sieci 
Kaufland. 

6.3. Wszelkie informacje o Akcji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych lub 
reklamowych mają charakter jedynie pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia 
niniejszego Regulaminu oraz odpowiednich przepisów prawa polskiego.  

6.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.12. 2017 r.  
 
 
 


