
 

 
 

 

Regulamin Promocji  
„Rabat na powitanie” 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin określa zasady, w oparciu o które organizowana jest promocja pod nazwą 

“Rabat na powitanie”, zwana dalej Promocją. 
2. Promocja organizowana jest z okazji otwarcia nowego oddziału Organizatora zlokalizowanego w 

Toruniu przy ulicy Polnej 121 (dalej: Nowy Oddział). Otwarcie Nowego Oddziału nastąpi w dniu 1 
lipca 2020 r.  

3. Organizatorem Promocji jest: 
KILOUTOU Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi pod adresem: ul. Rokicińska 142 Z, 92-412 Łódź, 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia 
w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000410479, Kapitał 
zakładowy 13.480.000 zł, NIP 1182083103 REGON 145989895, zwana dalej Organizatorem. 

4. Promocja obowiązuje w oddziałach Organizatora, znajdujących się w następujących lokalizacjach 
(dalej Oddział): 
1) Toruń: ul. Polna 121 
2) Bydgoszcz 1: ul. Łęczycka 6 
3) Bydgoszcz 2: ul. Zielona 14, Zielonka, 86-005 Białe Błota 

5. W Promocji mogą wziąć udział : 
5.1 klienci indywidualni tj. osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do 

czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietna 
1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019 r. poz. 1145)  

5.2 przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców 
(Dz.U.2019 r. poz. 1292) tj. osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki niebędące osobami 
prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonujące działalność 
gospodarczą, w tym również wspólnicy spółki cywilnej, jawnej i partnerskiej w zakresie 
wykonywania przez nich działalności gospodarczej 
- niebędący dotychczas klientami Organizatora. 

6. Z zastrzeżeniem ust. 7, Promocją objęte są wszystkie maszyny i urządzenia budowlane znajdujące 
się w ofercie handlowej Organizatora.  

7. Zastrzega się, iż klienci indywidualni, tj. wskazani w ust. 5.1 powyżej, podlegają procedurze 
weryfikacji ze strony Organizatora oraz mogą wynająć jedynie taki Sprzęt, którego jednostkowa 
wartość nie przekracza 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).  

8. Promocja obowiązuje w dniach od 01.07.2020 r. do odwołania, przy czym rejestracji 
uprawniającej do uzyskania rabatu, o którym mowa w § 2 ust. 1, należy dokonać najpóźniej do 
dnia  30.09.2020 r. 



 
 
 
 

 

 

 
 

9. W ramach Promocji w dniach 01.07 - 30.09.2020 r. odbędzie się również konkurs (dalej: 
Konkurs), w którym będą mogli wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy (w rozumieniu określonym 
w pkt. 5.2 powyżej) z branży budowlanej, instalacyjnej, logistycznej oraz pokrewnych. 
Szczegółowe zasady Konkursu określone zostały  w § 3 Regulaminu.  

10. Wzięcie udziału w Promocji oraz Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu 
(dalej: Regulamin). 

 
 
 
 

§ 2 
Zasady Promocji 

1. W ramach Promocji Organizator udostępnia na stronie internetowej www.kiloutou.pl/rabat-na-
powitanie do pobrania voucher (dalej: Voucher) z kodem promocyjnym „TOR20”, w oparciu o 
który nowi klienci mogą uzyskać stały rabat w wysokości 25% na wynajem sprzętu znajdującego 
się w ofercie handlowej Organizatora. Vouchery będą również dystrybuowane przez 
pracowników Organizatora oraz dostępne w Oddziałach.  

2. Aby otrzymać rabat, o którym mowa w ust. 1 powyżej, należy w oparciu o posiadany Voucher w 
dniach od 1.07 do 30.09.2020 dokonać rejestracji klienta, wypełniając formularz zgłoszeniowy 
dostępny w Oddziałach Organizatora lub wysyłając skan wypełnionego formularza wraz 
podaniem kodu „TOR20” na adres mailowy wybranego oddziału: bydgoszcz-
leczycka@kiloutou.pl, torun-bema@kiloutou.pl lub bydgoszcz-bialeblota@kiloutou.pl. Wzór 
formularza dostępny jest do pobrania na stronie www.kiloutou.pl/dokumenty-do-pobrania/ 

3. Uczestnikiem Promocji (dalej: Uczestnik) staje się osoba, która przedłoży w Oddziale Voucher, 
wypełni formularz zgłoszeniowy,  pozostawi go w Oddziale (bądź prześle jego skan wraz z 
Voucherem na wskazany w ust. 2 adres mailowy) oraz wyrazi zgodę na otrzymywanie od 
Organizatora drogą elektroniczną informacji handlowych, dotyczących produktów i usług 
oferowanych przez Organizatora jak również telefonicznej informacji handlowej. 

4. Z chwilą spełnienia warunków określonych w ust. 3 powyżej, Uczestnikowi zostanie nadany 
indywidualny numer klienta, do którego Organizator automatycznie przypisze stały rabat w 
wysokości 25% na wszystkie maszyny i urządzenia budowlane oferowane na wynajem przez 
Organizatora.    

5. Uczestnik może zachować fragment Vouchera zawierający miejsce na odpowiedź konkursową, w 
razie wyrażenia chęci wzięcia udziału w  Konkursie, o którym mowa w § 3 Regulaminu. 

6. Do wszystkich umów najmu zawartych z Organizatorem zastosowanie będą miały Ogólne 
Warunki Umów Najmu oraz Ogólne Warunki Programu Kiloutou Protection dostępne na stronie 
internetowej Kiloutou (www. kiloutou.pl w zakładce „Pliki do pobrania”). 

7. Organizator w każdej chwili zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy najmu, jeżeli w 
wyniku weryfikacji dokonanej przez niego zaistnieją wątpliwości, co do rzetelności Uczestnika.  



 
 
 
 

 

 

 
 

8. Promocji nie podlega koszt transportu Sprzętu. Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów 
transportu Sprzętu zgodnie z obowiązującym cennikiem Organizatora.  

 
§ 3 

Konkurs  
1. W ramach Promocji Organizator organizuje również Konkurs, w którym nagrodą będzie 

przypisanie do indywidualnego numeru klienta stałego rabatu w wysokości 50% na wszystkie 
maszyny i urządzenia budowlane oferowane na wynajem przez Organizatora, z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 8. 

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy udzielić kreatywnej odpowiedzi na pytanie zawarte na 
Voucherze – „Z czym kojarzy ci się KILOUTOU?”,  a następnie w miejscu perforacji oderwać 
fragment Vouchera z odpowiedzią oraz wrzucić go do pudełka, które umiejscowione będzie w 
widocznym miejscu w Oddziałach Organizatora wskazanych w § 1 ust. 4. 

3. Odpowiedzi konkursowe można zgłaszać w dniach 01.07 - 30.09.2020 r. Jedna osoba może 
zgłosić tylko jedną odpowiedź do Konkursu. 

4. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła 
komisję konkursową (zwana dalej: Komisja) składającą się z trzech osób, w tym jej 
Przewodniczącego. 

5. Spośród odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu zgodnie z § 4 ust. 2 oraz 3 Regulaminu, Komisja 
wybierze 3 najciekawsze odpowiedzi  tj. takie, które w najwyższym stopniu odpowiadają 
kryteriom wskazanym w § 4 ust. 6 Regulaminu. 

6. Komisja będzie się kierować następującymi kryteriami: 
a. zgodności z tematem, 
b. oryginalności ujęcia tematu, 
c. kreatywności. 

7. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 7.09.2020 o godzinie 12:00  na fanpage’u Oddziału 
Organizatora w Toruniu na portalu Facebook: www.facebook.com/KiloutouPolskaTorun/ 
Organizator poinformuje zwycięzców Konkursu drogą telefoniczną dzwoniąc na numer telefonu 
przekazany na Voucherze.   

8. Rabat w wysokości 50% czynszu najmu naliczany będzie wyłącznie do momentu wygenerowania 
obrotu w wysokości 5000.00 zł brutto/miesięcznie. Z chwilą przekroczenia w danym miesiącu 
progu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Organizator będzie naliczał stawki czynszu za 
wynajem sprzętu zgodnie z obowiązującym cennikiem, chyba że zwycięzcy Konkursu przysługiwać 
będzie dodatkowo rabat w wysokości 25% nabyty w ramach Promocji. 

9. Rabat nabyty w ramach Promocji nie sumuje się z rabatem uzyskanym w związku z wygraną w 
Konkursie.  

10. Zwycięzcy Konkursu  nie mogą domagać się od Organizatora zamiany rabatu 50 % na inną 
nagrodę.  

 
 



 
 
 
 

 

 

 
 

§ 4 
Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji lub Konkursu mogą być 
składane w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej (za 
pomocą formularza kontaktowego na stronie kiloutou.pl/reklamacje). 

2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji. 
3. Złożone reklamację będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż 

w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji 
Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego. 

4. O wyniku postępowania reklamacyjnego składający reklamację zostanie powiadomiony z 
zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją, 
najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.  

5. Administratorem danych osobowych przekazanych w toku procedury reklamacyjnej jest 
Organizator. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe wnoszącego reklamację wyłącznie 
w celu jej rozpatrzenia oraz udzielenia zwrotnej odpowiedzi (art. 6 ust. 1 pkt c RODO). Z pełną 
treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych można zapoznać się na stronie: 
www.kiloutou.pl/polityka-prywatnosci/  

§ 5 
Postanowienia końcowe 

1. Uzyskany w ramach Promocji lub Konkursu rabat można wykorzystać wyłącznie podczas 
zawierania umowy najmu w oddziałach wskazanych w § 1 ust. 4.  

2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, organizowany czy administrowany, 
ani powiązany z serwisem Facebook. Informacje udostępniane w ramach Konkursu nie są 
udostępniane serwisowi Facebook. Natomiast wszelkie informacje, które są udostępniane w celu 
udziału w Konkursie, będą wykorzystane wyłącznie w celu i na zasadach opisanych w 
Regulaminie. Serwis Facebook stanowi jedynie medium komunikacji w zakresie Konkursu, tym 
samym przystąpienie do Konkursu jest jednocześnie oświadczeniem Uczestnika Konkursu, iż 
zwalnia serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu. 

3. Organizator informuje Uczestników oraz osoby biorące udział w Konkursie, że ich dane osobowe 
będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Promocji oraz Konkursu, w związku z 
wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy może zapoznać się ze szczegółowymi 
zasadami dotyczącymi przetwarzania jego danych osobowych na stronie internetowej 
Organizatora pod adresem https://www.kiloutou.pl/polityka-prywatnosci/. Podstawą 
przetwarzania danych osobowych będzie zgoda Uczestnika.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji 
oraz Konkursu. 

5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 
prawidłowe przeprowadzenie Promocji lub Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub 
którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły 
wyższej. 



 
 
 
 

 

 

 
 

6. Promocja oraz prawa nabyte w ramach Konkursu nie łączą się z innymi promocjami 
organizowanymi przez Organizatora. 

7. Udział w Promocji lub Konkursie nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i 
obowiązki nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób. 


