
 
 

 

 

 
Chorzów, dnia 18.08.2022 r. 

 
REGULAMIN 

ZASAD SPRZEDAŻY I ZWROTU EKO-KUBKÓW WIELOKROTNEGO UŻYTKU  
W RAMACH PROGRAMU ECO-LEGENDIA 

1. Ogólne zasady korzystania z Eko-Kubków 

1.1. Przy zakupie wybranych napojów nalewanych o pojemności 0,4l naliczana jest kaucja 
o wysokości 10 zł za każdy wydany Eko-Kubek. Do każdego kaucjowanego Eko-Kubka wy-
dawany jest również plastikowy żeton, stanowiący podstawę zwrotu kaucji w przypadku 
zwrotu Eko-Kubka lub jego wymiany na nowy w sposób opisany w pkt. 2 niniejszego Re-
gulaminu. 

1.2. Zakup napoju wraz z uiszczeniem kaucji za Eko-Kubek jest równoznaczny z akceptacją 
regulaminu zasad sprzedaży i zwrotu Eko-Kubków wielokrotnego użytku w ramach akcji 
Eco-Legendia. 

1.3. W chwili uregulowania kaucji Eko-Kubek przechodzi pod władanie klienta. 

1.4. Śląskie Wesołe Miasteczko sp. z o.o. z siedzibą w 41 - 501 Chorzów, Plac Atrakcji 1, wpi-
sana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach 
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000499958, NIP: 
627-27-38-214, REGON: 243516267, (dalej jako „Legendia” lub ”Spółka”) nie ponosi odpowie-
dzialności za ewentualną kradzież, zniszczenie lub zgubienie Eko-Kubka lub żetonu. 

1.5. Po nalaniu napoju do Eko-Kubka oraz po odejściu od kasy nie ma możliwości wymiany 
kubka na inny model (z innym wzorem). Wymiany Eko-Kubka można dokonać dopiero w 
chwili wymiany na nowy (nieużywany). 

2. Zasady dotyczące zwrot kaucji oraz Eko-Kubka  

2.1. Eko-Kubek można zwrócić w dowolnym punkcie gastronomicznym na terenie Legen-
dii, w celu odzyskania kaucji w wysokości 10 zł. 

2.2. Podstawą do wypłaty kaucji jest zwrot żetonu oraz Eko-Kubka, w stanie niepogorszo-
nym, opisanym poniżej w pkt. 4.1. 

2.3. Zwrot samego żetonu nie jest podstawą do zwrotu kaucji za Eko-Kubek. 

2.4. Żeton stanowi również podstawę do wymiany Eko-Kubka na nowy (nieużywany). 

2.5. Paragon potwierdzający zakup Eko-Kubka nie jest podstawą do zwrotu kaucji.  

 



 
 

 

 

 

2.6. Kaucja naliczana przy zakupie napoju nalewanego o pojemności 0,4l do Eko-Kubka 
nie jest objęta żadną promocją oraz zniżką, w tym zniżką –15% dla posiadaczy Biletu               
Sezonowego, osób korzystających z Bonu Turystycznego oraz nie wiąże się z innymi zniż-
kami i promocjami dotyczącymi zakupionych biletów wstępu do parku Legendia. Opłata 
za kaucję każdorazowo wynosi 10 zł. 

3. Zasady wymiany Eko-Kubka na nowy (nieużywany) 

3.1. Eko-Kubek można wymienić na nowy w sklepie Kowalski’s Store, w strefie wejścia na 
terenie Legendii.   

3.2.  Podstawą do wymiany Eko-Kubka na nowy (nieużywany) jest zwrot żetonu oraz Eko - 
Kubka, w stanie niepogorszonym (patrz pkt. 4.1.). 

3.3. Po wymianie Eko-Kubka na nowy (nieużywany) nie ma możliwości ponownej wymiany 
kubka na inny model Eko-Kubka (z innym wzorem). 

4. Podstawa do nieprzyjęcia zwrotu Eko-Kubków  

4.1. Kaucja nie zostanie zwrócona w przypadku następujących uszkodzeń Eko-Kubka: roz-
bicie, pęknięcie kubka, ułamanie klipsa, pokrycie kubka brudem innym niż z napoju, zary-
sowanie powierzchni, umieszczenie jakichkolwiek naklejek na powierzchni, popisanie po-
wierzchni. 

4.2. Klient w chwili zakupu napoju nalewanego o pojemności 0,4 l jest zobowiązany do 
zweryfikowania stanu, w jakim wydawany jest mu Eko-Kubek. 

4.3. Jeżeli klient zauważył, że wydany mu Eko-Kubek ma jakiekolwiek uszkodzenia, powi-
nien poinformować o tym niezwłocznie obsługę, która oceni, czy stan Eko-Kubka kwalifi-
kuje się do wymiany na inny Eko-Kubek.  

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.08.2022 r. 

 

 

 


