
Regulamin 

Obietnica: Twój czas na wagę złota 

dotyczy obsługi tradycyjnej 
(Dalej jako „Regulamin”) 

 

1. Niniejszy Regulamin, określa warunki udziału w akcji promocyjnej firmy Kaufland pod 

hasłem „Twój czas na wagę złota”. 

2. Organizatorem  akcji „Twój czas na wagę złota” (dalej jako „Akcja”) jest Kaufland Polska 

Markety sp. z o.o. sp. j. 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 Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000879890, NIP: 8992367273, REGON: 151562471 (dalej 

jako „Kaufland”). 

3. W Akcji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły osiemnasty rok życia, 

posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, i jednocześnie są konsumentami  

w rozumieniu art. 221_ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 

2022.1360 z późn. zm.) zwane dalej „Klientami”.  

4. Akcja przeprowadzona jest na terytorium Polski, na terenie wszystkich sklepów sieci 

Kaufland. 

5. Akcja obowiązuje przez czas nieokreślony, tj. do dnia odwołania akcji przez Organizatora.  

O odwołaniu akcji Organizator poinformuje Klientów z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

6. Akcja polega na wypłaceniu klientowi, który oczekiwał na obsługę przy ladzie dłużej niż  

5 minut bonu o wartości 5 PLN.  Bon o wartości 5 PLN zostanie wydany klientowi pod 

warunkiem, że klient dokonał zakupów na ladzie obsługowej, a nie wszystkie stanowiska 

obsługi (wagi) na ladzie obsługowej były obsadzone personelem (1pracownik: 1waga)  

w trakcie oczekiwania przez klienta na możliwość dokonania zakupu. 

7. Bon wydawany jest po zgłoszeniu się klienta wraz z paragonem potwierdzającym 

dokonanie zakupu przynajmniej jednego produktu dostępnego w ladzie obsługowej do 

Punktu Informacji i poinformowaniu pracownika, że czas oczekiwania w kolejce na 

obsługę przy ladzie przekroczył 5 minut. Organizator zastrzega sobie możliwość 

sprawdzenia zasadności zgłoszenia ze stanem faktycznym. 



8. Bon upoważnia do uzyskania zniżki w wysokości 5 PLN na zakupy w dowolnym markecie 

sieci Kaufland znajdującym się na terenie Polski. 

9. Wydanie bonu pracownik Punktu Informacyjnego zaznacza na przedłożonym przez 

Klienta paragonie potwierdzającym dokonanie zakupu przynajmniej jednego produktu 

dostępnego w ladzie obsługowej. 

10. Klientowi może zostać wydany jeden bon do paragonu niezależnie od liczby wag i stoisk 

na ladzie obsługowej, do których Klient oczekiwał powyżej 5 minut. Odbiór bonu możliwy 

jest tylko w dniu dokonania zakupów. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania akcji 

z ważnej przyczyny technicznej, organizacyjnej, ekonomicznej lub prawnej, z 

zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Klientów przed dokonaniem zmiany 

Regulaminu będą w pełni skuteczne i respektowane przez Organizatora. Wszelkie zmiany 

w niniejszym regulaminie będą obowiązywały od daty zmiany wskazanej w nowym, 

zmienionym Regulaminie akcji, jednak nie wcześniej niż od momentu publicznego 

udostępnienia zmienionego Regulaminu w sklepach sieci Kaufland i na stronie 

internetowej www.kaufland.pl  

12. Zasady akcji Czas to pieniądz opisane są w oddzielnym regulaminie.   

http://www.kaufland.pl/

