
§1
Regulamin określa zasady:
a) pobierania kaucji za butelki zwrotne przez Kaufland;
b) odbierania butelek zwrotnych przez Kaufland, wydawania w zamian za nie Bonów oraz wymiany Bonów na gotówkę;
c) realizacji Bonów w Sklepach.

§2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin;
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) Bonie - należy przez to rozumieć znak legitymacyjny emitowany przez Kaufland, który upoważnia do zapłaty, na zasadach określonych  
w Regulaminie, za artykuły dostępne w ofercie sieci Kaufland;
d) Sklepie - należy przez to rozumieć sklep sieci Kaufland położony na terenie Polski;
e) Kasie Butelkowej - należy przez to rozumieć kasę przeznaczoną do odbioru butelek zwrotnych oraz wydawania Bonów, znajdującą 
się w niektórych Punktach Informacyjnych;
f) Automacie TOMRA - należy przez to rozumieć urządzenie do odbioru butelek zwrotnych oraz wydawania Bonów, znajdujące 
się w niektórych Sklepach sieci.

§3
Kaucja za butelkę zwrotną pobierana jest przez Kaufland w kasie Sklepu w trakcie zakupu przez Klienta napoju, który sprzedawany 
jest w kaucjowanej butelce zwrotnej. Informacja o tym, czy dany napój sprzedawany jest w kaucjowanej butelce, w tym wysokość pobieranej 
przez Kaufland kaucji, zamieszczona jest na etykiecie cenowej, znajdującej się przy danym artykule.

§4
W Sklepach odbierane są butelki zwrotne po napojach, przy sprzedaży których Kaufland pobierał kiedykolwiek kaucje. Klient ma prawo 
oddać butelkę zwrotną w Kasie Butelkowej albo w Automacie TOMRA. W zamian za oddaną butelkę Klient otrzyma Bon o wartości 
nominalnej odpowiadającej kwocie kaucji, która pobierana jest przez Kaufland przy sprzedaży napojów w tego rodzaju butelkach zwrotnych. 
W przypadku jednoczesnego oddania kilku butelek zwrotnych, Klient otrzyma jeden Bon o wartości nominalnej odpowiadającej sumie 
kaucji należnych za wszystkie zwracane butelki.

§5
Za pomocą Bonu można zapłacić - do wysokości wartości nominalnej Bonu - za artykuły znajdujące się w ofercie sieci Kaufland. 
Za pomocą Bonu nie można zapłacić rachunków przy kasie, w tym rachunków za prąd, wodę i gaz. W celu dokonania płatności  
z wykorzystaniem Bonu, Klient powinien wręczyć Bon w kasie Sklepu przed uiszczeniem kasjerowi ceny za kupowane artykuły.

§6
W przypadku zakupu artykułów na kwotę niższą od wartości nominalnej Bonu i opłacenia ich z wykorzystaniem Bonu, Klientowi nie będzie 
wypłacana reszta, tzn. nie będzie zwracana różnica między wartością nominalną Bonu a wartością zakupionych towarów.

§7
W przypadku zakupu artykułów na kwotę przewyższającą wartość nominalną Bonu i opłacenia ich z wykorzystaniem Bonu, 
Klient jest zobowiązany do uiszczenia kwoty stanowiącej różnicę między wartością zakupionych artykułów a wartością nominalną Bonu.

§8
Kaufland ma prawo odmówić przyjęcia Bonu w celu zapłacenia za kupowane artykuły, jak i wymiany Bonu na gotówkę, w przypadku 
uszkodzenia Bonu w stopniu uniemożliwiającym odczytanie co najmniej jednej z następujących kategorii danych zamieszczonych na Bonie:
a) firmy emitenta Bonu;
b) adresu Sklepu, w którym Bon został wydany;
c) kodu kreskowego;
d) liczby zwróconych butelek, ich rodzaju oraz wysokości kaucji przyporządkowanej do danego rodzaju butelki.

§9
Bon może zostać wymieniony na gotówkę. Wymiana może nastąpić wyłącznie w tym samym Sklepie, w którym Bon został wydany. 
W zamian za Bon Klient otrzyma w gotówce kwotę równą kwocie, na jaką opiewa wartość nominalna Bonu. Wymiana Bonu 
na gotówkę możliwa jest jedynie po okazaniu paragonu lub innego dowodu potwierdzającego pobranie przez Kaufland kaucji 
za tę samą liczbę oraz ten sam rodzaj butelek zwrotnych, które wskazane są na Bonie. Pracownik Punktu Informacyjnego zapisze 
odręcznie na okazanym paragonie informację o liczbie zwróconych butelek zwrotnych, wskazaną na przyjętym do wymiany Bonie. 
Jeżeli Klient nie posiada paragonu lub dowodu potwierdzającego pobranie przez Kaufland kaucji, 
wówczas taki Bon może być zrealizowany tylko w Sklepie, w którym został wydany.
Bon ważny jest 100 dni od daty jego wydania

Regulamin przyjmowania butelek zwrotnych 
w marketach Kaufland

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad.


