
Regulamin PROMOCJI „Letnia promocja rusztowań” 
 
§ 1. Postanowienia ogólne 
 
1. Regulamin określa zasady promocji „Letnia promocja rusztowań”, zwanej dalej zamiennie „Promocją”. 
 
2. Organizatorem promocji “Letnia promocja rusztowań” 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 m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000410479, Kapitał zakładowy 12.200.000 zł, NIP 
1182083103 REGON 145989895, zwana dalej zamiennie “Kiloutou” lub “Organizatorem”. 
 
3. Promocja „Letnia promocja rusztowań” jest przeprowadzana w oddziale Organizatora, znajdującym 
się w Kielcach przy ulicy 1 Maja 191. 
Czas trwania Promocji nie jest określony i trwa do wyczerpania Przedmiotu promocji, z zastrzeżeniem, 
że Organizator w każdej chwili może Promocję zakończyć lub zakończoną wznowić. 
Informacje o Promocji “Letnia promocja rusztowań” wraz z jej Regulaminem dostępne są na stronie 
internetowej https://www.kiloutou.pl/letnia-promocja-rusztowan-kielce oraz w ulotkach dostępnych 
w wypożyczalni Organizatora Promocji w Kielcach na ulicy 1 Maja 191. 
 
§ 2. Definicje 
 
Organizator - KILOUTOU Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, której dane zostały określone 
w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 
 
Promocja “Letnia promocja rusztowań” - promocja organizowana przez Organizatora na warunkach 
i zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu. 
 
Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji. 
 
Uczestnik – osoba fizyczna lub przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką 
organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - 
wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, który bierze udział w Promocji. 
 
Serwis www - serwis internetowy kiloutou.pl udostępniający informację o Promocji, należący do 
KILOUTOU Polska Sp. z o.o.. 
 
Czas trwania promocji - czas od ogłoszenia Promocji do jej odwołania przez Organizatora, podczas 
którego przyznawane jest prawo do skorzystania z oferty w ramach Promocji “Letnia promocja rusztowań” 
na zasadach i warunkach wskazanych w Regulaminie. 
 
Przedmiot promocji - produkty objęte promocją wskazane przez Organizatora w Regulaminie. 
 
Cena promocyjna - cena określona w Regulaminie promocji, udostępniana w serwisie www 
oraz w materiałach drukowanych dostępnych w oddziale Organizatora promocji. 
 
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, 
zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy najmu. 
 
§ 3. Warunki uczestnictwa i zasady Promocji 
 
1. Przedmiotem Promocji jest najem niżej wskazanych produktów  na warunkach opisanych w niniejszym 
paragrafie:  
 
Kiloutou K5100 Podest przejezdny wąski (wymiary podestu: 0,75 x 2,45m) 

Kod produktu Wysokość podestu (m) Wysokość robocza (m) 

AX02W 2,20 4,20 



AX03W 3,20 5,20 

AX04W 4,20 6,20 

AX05W 5,20 7,20 

AX06W 6,20 8,20 

AX07W 7,20 9,20 

AX08W 8,20 10,20 
 
Kiloutou K5200 Podest przejezdny szeroki (wymiary podestu: 1,35 x 2,45m) 

Kod produktu Wysokość podestu (m) Wysokość robocza (m) 

AX02S 2,20 4,20 

AX03S 3,20 5,20 

AX04S 4,20 6,20 

AX05S 5,20 7,20 

AX06S 6,20 8,20 

AX07S 7,20 9,20 

AX08S 8,20 10,20 

AX09S 9,20 11,20 

AX010S 10,20 12,20 

AX011S 11,20 13,20 

AX012S 12,20 14,20 
 
w zakresie zapasów dostępnych w Oddziale Organizatora. 
 
2. Czas trwania Promocji do wyczerpania Przedmiotu promocji, z zastrzeżeniem, że Organizator w każdej chwili 
może Promocję zakończyć lub zakończoną wznowić. 
 
3. Aby skorzystać z promocyjnych cen, Uczestnik musi złożyć zamówienie w czasie trwania Promocji.  
 
4. Aby uzyskać czynsz najmu na warunkach przewidzianych w niniejszym paragrafie, należy skontaktować się 
z Doradcą Techniczno-Handlowym oddziału Organizatora, wskazanego w folderach promocyjnych oraz na 
stronie Promocji https://www.kiloutou.pl/letnia-promocja-rusztowan-kielce. 
System naliczania czynszu najmu przedstawia poniższy przykład: 
Od 20 PLN za pierwsze 2 metry rusztowania (moduł podstawowy) + 10 PLN za każdy kolejny metr rusztowania. 
Ceny modułu podstawowego, czyli pierwszych 2 metrów rusztowania dla różnego rodzaju rusztowań są 
ustalane z Doradcą Techniczno-Handlowym. Stałym elementem ceny promocyjnej jest każdy kolejny metr 
rusztowania za 10 PLN, dołączonego do modułu podstawowego.  
Podano jednostkowe ceny netto bez podatku VAT. Wskazane stawki czynszu najmu stanowią stawki dobowe.  
 
§ 4. Zakup, zamówienie, płatność, dostawa 
 
1. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, mają możliwość najmu produktów 
objętych promocję wyłącznie w oddziale Organizatora, płacąc gotówką lub kartą płatniczą. 
 
2. Pozostali Uczestnicy dodatkowo mają możliwość złożenia Zamówienia w formie e-mail na adres 
mailowy oddziału KILOUTOU, z odbiorem produktów promocyjnych w oddziale Organizatora lub 
z dostawą pod wskazany adres dostawy. Lista oddziałów i dane kontaktowe znajdują się na stronie 
organizatora www.kiloutou.pl/oddzialy. 
 
3. Koszt dostawy uzgadniany jest indywidualnie z pracownikami oddziału Organizatora. 
 
4. Płatność z odroczonym terminem przysługuje wyłącznie uczestnikom, którzy współpracując 
z Organizatorem posiadają przyznany odroczony termin płatności. 
 
5. Nowi klienci, lub nieposiadający odroczonego terminu płatności u Organizatora promocji, dokonują 
płatności: gotówka, płatność kartą, bądź przedpłata 100% wartości zamówienia na podstawie faktury 



proforma lub VAT. 
 
6. Produkty promocyjne są dostępne w oddziale Organizatora promocji w Kielcach na ulicy 1 Maja 191 w czasie 
trwania promocji. 
 
8. Zamówienia z dostawą pod wskazany adres, będą realizowane przez Organizatora w terminie: 
a) do 14 dni od daty złożenia zamówienia dla aktywnych klientów korzystających z odroczonego 
terminu płatności. 
b) do 14 dni od daty zaksięgowania płatności za zamówione produkty w przypadku nowych 
klientów lub nieposiadających odroczonego terminu płatności w Kiloutou. 
 
9. Zamówienia mogą być składane w oddziale Organizatora Promocji lub przesyłane pocztą 
elektroniczną na adres oddziału Organizatora lub bezpośrednio do jego pracowników. Promocją nie są objęte 
zamówienia składane przez stronę internetową Organizatora Promocji. 
 
10. Zamówienie powinno zawierać następujące elementy: 
● dane firmy lub organizacji do wystawienia faktury VAT przez Kiloutou, 
● lista zamawianych towarów, 
● imię nazwisko, telefon, opcjonalnie adres email osoby składającej zamówienie, 
● datę utworzenia zamówienia 
● adres dostawy, jeśli towar ma zostać wysłany do Uczestnika, 
 
§ 5. Reklamacje 
 
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez 
Uczestników w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej 
(za pomocą formularza kontaktowego na stronie kiloutou.pl/reklamacje). 
Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika. 
 
2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji. 
 
3. Złożone reklamacje 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 Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony 
z zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją, 
najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 
 
§ 6. Postanowienia końcowe 
 
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod 
nazwą “Letni promocja rusztowań”. 
 
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji. 
 
3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe 
przeprowadzenie Promocji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, 
w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 
 
4. Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki 
Uczestnika Promocji nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób. 
5. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami 
Regulaminu. 
 
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje do zakończenia Promocji. 


