Regulamin dotyczący pakowania produktów do opakowań własnych Klienta
1. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów Kaufland Polska Markety sp. z o.o.
sp.k. (Kaufland) wprowadza możliwość pakowania produktów do własnych opakowań
Klienta (Opakowanie własne).
2. Możliwość pakowania nabywanej w sklepach Kaufland żywności do Opakowań własnych
dotyczy tylko produktów z działów z obsługą: sery, wędliny oraz garmażerka.
3. Możliwość pakowania produktów do Opakowań własnych nie dotyczy mięsa i drobiu.
4. Opakowanie własne dostarczone przez Klienta musi posiadać atest dopuszczenia do
kontaktu z żywnością i nie może stanowić zagrożenia dla pakowanej do niego żywności.
Opakowanie własne musi być czyste, szczelne i nieuszkodzone.
5. Klient powinien poinformować pracownika działu obsługowego sery, wędliny, garmażerka
o chęci wykorzystania Opakowania własnego przed rozpoczęciem sprzedaży.
6. Pracownik Kaufland ma prawo odmówić użycia Opakowania własnego w szczególności w
sytuacji, gdy Opakowanie własne jest brudne, uszkodzone lub nie jest przeznaczone do
kontaktu z żywnością a także w innych sytuacjach, w których umieszczenie żywności w
Opakowaniu własnym Klienta byłoby niehigieniczne lub mogłoby zagrażać zdrowiu.
7. W przypadku odmowy przez pracownika Kaufland zapakowania produktów do
Opakowania własnego (punkt 7), produkty zostaną zapakowane w darmowe opakowanie
oferowane w działach z obsługą.
8. Pracownik Kaufland po wytarowaniu wagi (tj. wyzerowaniu na wadze obsługowej masy
Opakowania własnego) i zapakowaniu żądanej masy produktu nakleja na opakowanie
etykietę cenową, która stanowi podstawę do płatności.
9. Płatność za produkty pakowane do Opakowań własnych klientów może odbywać się na
kasach obsługowych oraz samoobsługowych.
10. Klient powinien zadbać o czystość i jakość dostarczonego Opakowania własnego w tym
sposób zamknięcia i jego szczelność.
11. W zakresie dopuszczonym przez prawo Kaufland nie ponosi odpowiedzialności za szkody
powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania przez Klienta z Opakowań własnych lub
korzystania przez Klienta z niespełniających wymagań Opakowań własnych.
12. Towar zakupiony przez Klienta do Opakowania własnego nie podlega zwrotowi
13. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego z dnia 23.04.1964 r. (z późn. zmianami)
Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
14. Kaufland zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z odpowiednim
wyprzedzeniem z ważnej przyczyny biznesowej, technicznej lub prawnej w szczególności
w przypadku konieczności usprawnienia funkcjonowania akcji czy też rozszerzenia
zasięgu akcji o kolejne sklepy Kaufland. Kaufland poinformuje o zmianie Regulaminu w
sklepach sieci Kaufland.
15. Możliwość pakowania produktów do opakowań własnych Klienta jest możliwa we
wszystkich lokalizacjach Kaufland Polska.
16. Regulamin obowiązuje od dnia 02.11.2019.
17. Regulamin jest dostępny w Punkcie Informacyjnym w sklepach Kaufland oraz na stronie
internetowe Kaufland Polska Markety.

