
REGULAMIN PUNKTU ZWROTU BUTELEK 

1. Niniejszy regulamin reguluje zasady funkcjonowania punktu zwrotu butelek 

prowadzonego przez spółkę pod firmą Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w 

Poznaniu pod adresem ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i 

Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000086269, o kapitale zakładowym 31.365.217,50 zł (kapitał w całości 

wpłacony), NIP 6460325155 (dalej zwaną: „Spółką”).  Kontakt ze Spółka możliwy jest 

np. za pośrednictwem poczty e-mail: poczta@asahibeer.pl.  

2. Punkt zwrotu butelek będzie otwarty od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w godzinach  

 8:00 – 16:00 

3. W punkcie zwrotu butelek prowadzonym przez Spółkę można oddać, bez okazywania 

paragonu: 

a. Każdą szklaną butelkę zwrotną o pojemności 500ML po piwie alkoholowym lub 

bezalkoholowym, przy czym za każdą oddaną butelkę zwrotną Spółki 

wypłacana będzie kwota w wysokości 0,50 zł brutto, a za każdą oddaną butelkę 

zwrotną innych producentów wypłacana będzie kwota w wysokości 0,30 zł 

brutto; 

b. Inne opakowania zwrotne Spółki opisane w pkt. 6 poniżej, za których oddanie 

będą wypłacane kwoty wskazane w pkt. 6 poniżej. 

4. Pod pojęciem butelki zwrotnej Spółki rozumie się szklaną butelkę zwrotną  

o pojemności 500ML po takich piwach alkoholowych lub bezalkoholowych, jak: Lech 

Premium, Lech Free, Lech Free Limonka, Lech Free Granat & Acai, Lech Free Pomelo & 

Grejpfrut, Lech Shandy Lemon, Lech Shandy Bloody Orange, Lech Shandy Strawberry 

Margarita Lech Shandy Mojito, Lech Pils, Wojak, Dębowe Dojrzałe Mocne, Żubr, 

Prażubr, Kozel Cerny, Kozel Lezak, Kozel Rezany, Tyskie Gronie, Tyskie 

Niepasteryzowane, Tyskie Klasyczne, Tyskie Palone, Tyskie Pilzne, Tyskie Pszenne, 

Tyskie Radler, Książęce Ciemne Łagodne, Książęce Czerwony Lager, Książęce Golden 

Ale, Książęce IPA, Książęce Jasne Ryżowe.  

5. Pod pojęciem butelki zwrotnej innych producentów rozumie się szklaną butelkę 

zwrotną o pojemności 500ML po innych piwach alkoholowych lub bezalkoholowych 

niż wymienione w pkt. 4 powyżej. 

6. Pod pojęciem inne opakowania zwrotne Spółki rozumie się następujące opakowania 

wprowadzone na rynek przez Spółkę: 

a. Skrzynka typu Lech – kwota w wysokości 8 zł brutto; 

b. Skrzynka typu Windows – kwota w wysokości 8 zł brutto; 

c. Skrzynka typu Tyska – kwota w wysokości 8 zł brutto;  

d. KEG20L – kwota w wysokości 240 zł brutto 

e. KEG30L – kwota w wysokości 240 zł brutto 

f. KEG50L – kwota w wysokości 240 zł brutto 

7. Spółka przyjmuje jedynie butelki wskazane w pkt. 4 i 5 powyżej, które spełniają łącznie 

poniższe wymogi: 

mailto:poczta@asahibeer.pl


a. nie posiadają ciał obcych w środku, oraz 

b. nie posiadają kapsla,  oraz 

c. nie posiadają żadnych innych widocznych wad, oraz 

d. są butelkami zwrotnymi. 

8. Spółka jednorazowo od jednej osoby przyjmuje butelki i inne opakowania zwrotne 

Spółki, za których kwota wypłacanych środków nie przekracza 500 zł brutto (biorąc pod 

uwagę kwoty wskazane w pkt. 3 i 6 powyżej). , przy czym jedna osoba może w danym 

dniu zwrócić nie więcej niż 40 szt. butelek. 

9. Niniejszy regulamin jest dostępny cały czas na stronie internetowej www.kp.pl oraz 

www.lech.pl 

 


