REGULAMIN „ZWROTU ZŁOMU AKUMULATOROWEGO”
(załącznik nr 1 do regulaminu „Premia CASH”)

wersja zaktualizowana – obowiązująca od dnia 15 grudnia 2019 r.
1. DEFINICJE
1.1.

„Program” – Program premiowy „Premia CASH”.

1.2.

„Regulamin Główny” – Regulamin Programu.

1.3.

„Regulamin Zwrotów” – Niniejszy regulamin zwrotu złomu akumulatorowego,
stanowiący załącznik do Regulaminu Głównego.

1.4.

„Organizator lub Inter Cars” – Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Powsińskiej 64, 02-903 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000008734, numer rejestrowy BDO: 000012313, z kapitałem zakładowym w
kwocie 28.336.200,00 zł, wpłaconym w całości i numerem NIP 1181452946.

1.5.

„Uczestnik” – Każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która
spełniła wszystkie wymagania uczestnictwa w Programie.

1.6.

„Strona Internetowa” – Adres strony internetowej Programu: www.premiacash.pl

1.7.

„Punkty” – Punkty przyznawane przez Organizatora Uczestnikowi w związku z
wzięciem udziału w Programie.

1.8.

„Punkty Aktywne” – Punkty zaakceptowane przez Organizatora, które mogą zostać
wymienione na produkty oferowane w ramach Programu.

1.9.

„Ustawa o VAT” – Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1.

Przedmiotem Regulaminu zwrotów
akumulatorowego w ramach Programu.
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2.2.

W kwestiach nieuregulowanych i niezdefiniowanych Regulaminem Zwrotów stosuje się
Regulamin Główny oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.3.

Jako „złom akumulatorowy” rozumiane są odpady i braki ogniw i akumulatorów
elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne, o
których mowa w załączniku nr 15 do Ustawy o VAT, pozycja 86, numer PKWiU
38.12.27. .

2.4.

Jednorazowo Uczestnik może zwrócić do Inter Cars złom akumulatorowy o
równowartości nie wyższej niż 15 000 zł.

2.5.

Uczestnik zwracający złom ma obowiązek udokumentować zwrot akumulatorów
wystawioną na rzecz Organizatora fakturą VAT.

2.6.

Kwota ceny wykazana na fakturze zależy od ilości kilogramów zwracanego przez
Uczestnika złomu i przeliczana jest zgodnie ze wzorem: x kg * aktualny przelicznik

(http://bioservice.pl/pl/oferta/zbiorka-zuzytych-akumulatorow/)
=
wartość
przeliczeniu na zł, gdzie x oznacza liczbę kilogramów faktycznej wagi złomu.

w

2.7.

Kwota w złotych wykazana na fakturze, otrzymana w wyniku przeliczenia zgodnie z
pkt 2.6.,zostanie powiększona o stawkę podatku VAT w wysokości 23%, obliczoną od
tej kwoty.

2.8.

Podatnik VAT zwolniony zobowiązany jest wystawić fakturę VAT bez wykazania stawki
podatku VAT. W takiej sytuacji Uczestnik wystawia fakturę w kwocie odpowiadającej
cenie towaru bez podatku tj. w kwocie netto.

2.9.

Zasad określonych w pkt 2.5. – 2.7. nie stosuje się do osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej. Osoby te mogą zbyć złom akumulatorowy
na rzecz Inter Cars na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej.

2.10. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w pkt 2.8., Inter Cars występujący w
roli kupującego, zweryfikuje obowiązki w zakresie podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz w razie konieczności zapłaci podatek w odpowiedniej
wysokości.
2.11. Uczestnik zwracając złom i przystępując do Programu akceptuje zasady zawarte w
Regulaminie Głównym oraz Regulaminie Zwrotów.
2.12. Za każdy kilogram złomu akumulatorowego oddany Organizatorowi, Uczestnikowi
zostanie przyznana określona ilość Punktów, która będzie również obejmować
równowartość podatku VAT. Ilość Punktów przyznawanych za każdy kilogram złomu
akumulatorowego może być zmieniona przez Organizatora z wyprzedzeniem
przypadającym na koniec następnego miesiąca kalendarzowego.
2.13. Punkty za zwrócony złom akumulatorowy księgowane są jako Punkty Aktywne w
momencie dostarczenia Organizatorowi prawidłowo wystawionej faktury.
2.14. W przypadku Uczestników, o których mowa w pkt 2.8. Punkty są księgowane jako
Punkty Aktywne w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania złomu
akumulatorowego.
2.15. Aktualna informacja dotycząca ilości Punktów przysługujących za każdy kilogram
złomu w danym okresie publikowana będzie na stronie internetowej pod adresem:
http://bio-service.pl/pl/oferta/zbiorka-zuzytych-akumulatorow/.
2.16. W przypadku nie wystawienia przez Uczestnika faktury z tytułu zwrotu złomu
akumulatorowego w ramach Programu, nie zostaną mu naliczone Punkty Aktywne.
2.17. Punkty naliczane są Uczestnikowi na podstawie ceny wykazanej na fakturze, opartej o
wyliczenie określone w par. 2.6.

