
Regulamin Bonów Prezentowych Kuchnie Świata  

(dalej jako „Regulamin”) 

 

§ 1 

Słowniczek 

 

1. „Wydawca” - Spółka Kuchnie Świata S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Słodowiec 

10/10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000271103, o opłaconym kapitale 

zakładowym w wysokości PLN 1.689.000,00, o numerze NIP: 118-00-39-859, numerze 

Regon: 010301640. 

2. „Sklep Kuchnie Świata” – każdy sklep należący do Kuchnie Świata S.A., w którym 

można dokonać zakupów, położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. „Bon Prezentowy” – bon prezentowy, którego wystawcą jest Kuchnie Świata S.A., wzór 

Bonu Prezentowego stanowi  Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

4. „Nabywca” - osoba, która w Sklepie Kuchnie Świata dokonuje przekazania środków na 

rzecz Wydawcy w wysokości wartości nominalnej Bonu Prezentowego, w zamian za co 

otrzymuje od Wydawcy Bon Prezentowy. 

5. „Użytkownik” –posiadacz Bonu Prezentowego, przedstawiający go do realizacji w 

Sklepie Kuchnie Świata.  

6. „Towary” – rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepach Kuchnie Świata.  

 

§ 2 

Zasady nabycia Bonu Prezentowego  

 

1. Bony Prezentowe są do nabycia w każdym Sklepie Kuchnie Świata na terenie całego 

kraju.  

2. Bony Prezentowe są wydawane tylko i wyłącznie na okaziciela.  

3. Nabywca zobowiązany jest do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie 

równej wartości Bonu Prezentowego. Przekazanie środków pieniężnych może nastąpić 

gotówką, za pomocą karty płatniczej lub karty kredytowej.    

4. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu Prezentowego, opiewającego 

na kwotę równą kwocie środków pieniężnych przekazanych przez Nabywcę na rzecz 

Wydawcy.  

5. Bony Prezentowe wydawane są o następujących wartościach: 50 zł, 100 zł 200 zł, 300 zł. 

Wartość Bonu Prezentowego jest równa wartości środków przekazanych przez Nabywcę na 

rzecz Wydawcy, zgodnie z pkt 3 powyżej.  

6. Bonu Prezentowego nie można nabyć przy użyciu drugiego Bonu Prezentowego.  

7. Bon Prezentowy nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie 

może zostać zwrócony Wydawcy.  

 

§ 3 

Zasady korzystania z Bonu Prezentowego 

 

1. Bon Prezentowy może być wykorzystany przez Użytkownika, który przedstawi go w 

każdym Sklepie Kuchnie Świata na terenie całego kraju. 

2. Wydawca zobowiązuje się do przyjmowania do realizacji Bonu Prezentowego. Realizacja 

Bonu Prezentowego możliwa jest wyłącznie na terenie Sklepu Kuchnie Świata. 



3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony Prezentowe, które zostały utracone lub 

uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy. 

4. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy 

z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Bonu Prezentowego po ich 

przekazaniu Nabywcy.  

5. Bon Prezentowy jest ważny przez okres kolejnych 6 miesięcy od dnia przekazania go 

Nabywcy. Data przekazania wskazana jest na Bonie Prezentowym.  

6. Wydawca przyjmuje do realizacji w Sklepie wyłącznie ważne Bony Prezentowe, 

nieuszkodzone, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed ich sfałszowaniem. 

7. Bon Prezentowy jest jednorazowego użytku. Przy realizacji Bonu Prezentowego 

Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość 

otrzymywanego Towaru jest niższa, niż wartość Bonu Prezentowego.  

8. W sytuacji, gdy wartość otrzymywanego Towaru jest wyższa niż wartość Bonu 

Prezentowego, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny Towaru gotówką.  

9. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu Prezentowego w następujących 

przypadkach: 

a) upływu terminu ważności Bonu Prezentowego, 

b) wykorzystaniu wcześniej Bonu Prezentowego, 

d)  uszkodzenia Bonu Prezentowego w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na 

nim zapisanych. 

 

§ 4 

Zwroty i reklamacje 

 

1. Wszelkie reklamacje związane zakupem oraz użyciem Bonów Prezentowych będą 

rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej 

reklamacji przez Użytkownika.  

2. Reklamacje na piśmie mogą być składane bezpośrednio w Sklepie Kuchnie Świata, w 

którym doszło do przekazania Towaru. 

3. Jeżeli w wyniku reklamacji, zostanie stwierdzone, że wydany Towar ma wady, Użytkownik 

otrzyma w zamian taką samą rzecz wolną od wad, bądź inny Towar o tej samej cenie. Cena 

Towaru nie może zostać zwrócona Użytkownikowi.  

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Nabywca poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Bonu Prezentowego, 

a Użytkownik poprzez jego okazanie w celu otrzymania Towarów w Sklepie Kuchnie Świata 

oświadczają, że zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumieją jego treść, nie 

wnoszą do niego żadnych zastrzeżeń, akceptują jego treść w całości i zobowiązują się go 

przestrzegać. 

2. Bon Prezentowy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest środkiem 

płatniczym ani instrumentem płatniczym. Bon Prezentowy jest znakiem legitymacyjnym w 

rozumieniu art. 92115 Kodeksu cywilnego. 

3. Wydanie Bonu Prezentowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od 

towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca w chwili 

otrzymania Bonu Prezentowego, na dowód dokonania wpłaty otrzymuje od Wydawcy wydruk 



z kasy fiskalnej, nie stanowiący paragonu fiskalnego ani faktury VAT lub notę księgowo-

obciążeniową. 

4. Środki pieniężne, które otrzymuje Wydawca w związku z wydaniem Nabywcy Bonu 

Prezentowego, nie stanowią zaliczki ani przedpłaty w rozumieniu art. 19 ust. 11 ustawy o 

podatku od towarów i usług. 

5. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie 

internetowej www.kuchnieswiata.com oraz w każdym Sklepie Kuchnie Świata. Na żądanie 

Użytkownika, Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie 

pisemnej. 

 

 

 

 

 


