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Zamówienie Kart Podarunkowych 
złożone przez Firmę  

.......……………………………………………………………............................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

z siedzibą w .........................................................................................................................  

Adres firmy (ulica, miasto, kod pocztowy) 

..................................................................................................................................................... 

 reprezentowaną przez: ………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

NIP: ……………………………………………….. 

 

– dalej zwaną „Kupującym“ – 

 

Spółce Kaufland Polska Markety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna 

z siedzibą we Wrocławiu, przy al. Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym 

dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000879890, REGON: 151562471, NIP: 8992367273, Nr rejestrowy BDO: 000013346 

– dalej zwaną „Kaufland“ – 

 
Mając na celu nabycie Kart Podarunkowych oferowanych przez Kaufland, Kupujący składa następujące 
oświadczenie: 

 

1. Kupujący oświadcza, że nabywa od Kaufland Karty Podarunkowe o łącznej wartości: ........................ zł  
 
(słownie: ......................................................................................................................................), to jest: 
 

• ................. (słownie: ............................................) sztuk Kart Podarunkowych o nominale .............. zł 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………) każda, 

• ................. (słownie: ............................................) sztuk Kart Podarunkowych o nominale .............. zł 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………) każda, 

• ................. (słownie: ............................................) sztuk Kart Podarunkowych o nominale .............. zł 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………) każda, 

• ................. (słownie: ............................................) sztuk Kart Podarunkowych o nominale .............. zł 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………) każda, 

• ................. (słownie: ............................................) sztuk Kart Podarunkowych o nominale .............. zł 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………) każda, 

• ................. (słownie: ............................................) sztuk Kart Podarunkowych o nominale .............. zł 
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(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………) każda. 

 

2. Kupujący wyraża bezwarunkową zgodę na warunki sprzedaży i realizacji Kart Podarunkowych opisane w 
Regulaminie Sprzedaży i Realizacji Kart Podarunkowych dostępnym na stronie: 
https://www.kaufland.pl/kartapodarunkowa  
 

3. Cena sprzedaży Kart Podarunkowych została zapłacona na rachunek bankowy Kaufland 
nr 02 1240 2092 9380 0000 2010 1016 
 

4. Karty podarunkowe zostaną wydane Kupującemu w postaci:  

☐ kart plastikowych           ☐ E-kart                         ☐ ponownego doładowania kart plastikowych

   

 

5. Karty podarunkowe: 

☐ zostaną dostarczone do siedziby Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres: 

firma: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ulica: ..........................................................................................................................................................., 

kod pocztowy: ............--..............,  miejscowość: ....................................................................................... 

* osoba kontaktowa: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

*nr telefonu do kontaktu: ………………………………………………………………………………………………………….………… 

*adres @: ……………………………………………………………………………………….. 

lub 

☐ w postaci E-kart zostaną przesłane Kupującemu drogą elektroniczną na adres: 

*…………………………………………..@...................................................................... 

6. Wypełniony formularz zamówienia należy przesłać bezpośrednio na adres mailowy: bony@kaufland.pl 

 
Uwagi: 
*Brak podania nr telefonu kontaktowego oraz adresu mailowego może skutkować opóźnieniem w 
realizacji zamówienia. 
* Doręczenie zamówienia przez kuriera realizowane jest od godziny 8:00-17:00. Kaufland nie ponosi 
odpowiedzialności za brak odbioru zamówienia przez Kupujacego. 

 
 
 
 

https://www.kaufland.pl/kartapodarunkowa
mailto:bony@kaufland.pl
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…………….......................................  
data 
 
...........................................................................................  
Imię i nazwisko czytelnie 
 
 
____________________________________  
Podpis 
   
 
____________________________________  
pieczątka firmowa 

Kupujący udziela Kaufland zgody na przesyłanie do Kupującego w przyszłości informacji handlowych, w tym 

ofert, propozycji zawarcia umów oraz wszelkich informacji służących promowaniu towarów, usług lub 

wizerunku Kaufland, w szczególności za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poprzez 

telekomunikacyjne urządzenia końcowe i automatyczne systemy wywołujące. Kupujący oświadcza też, że 

jest mu wiadome, iż ta zgoda może być odwołana w każdym czasie poprzez złożenie Kaufland oświadczenia 

o odwołaniu zgody, przy czym dla wywołania skutku oświadczenia musi ono być złożone Kaufland na piśmie. 

☐ TAK ☐ NIE 


