
 

 
 

 

Regulamin Promocji „Voucher na start” 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się promocja „Voucher na start”, zwana dalej 
Promocją. 

2. 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 zamiennie “Kiloutou” lub 
“Organizatorem” . 

3. Promocja jest przeprowadzana w Oddziałach Organizatora, znajdujących się na terytorium Polski. 

4. Promocja skierowana wyłącznie do Nowych Klientów . 

5. Z promocji można skorzystać tylko jeden raz. 

6. Promocją objęte są wszystkie maszyny i urządzenia budowlane znajdujące się w ofercie handlowej 
Organizatora. Oferta dostępna jest na stronie internetowej: www.kiloutou.pl. 

7. Promocja obowiązuje od dnia 15.06.2020 r. do odwołania lub do wyczerpania puli voucherów.  

8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora. 

§ 2 
Definicje 
 

1. Organizator - KILOUTOU Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, której dane zostały określone w § 1 ust. 1 
niniejszego Regulaminu. 

1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji. 

2. Nowy Klient – Klient identyfikowany poprzez numer PESEL (w przypadku osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej lub nr NIP w przypadku przedsiębiorców, który w okresie od 1 stycznia 2016r. nie 
nabył od Kiloutou Sp. z o.o. ( w tym Gam Polska Sp. z o.o. oraz Tytanium Rental Sp. z o.o.) żadnych towarów 
ani usług. 

3. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, będąca 
konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietna 1964 r.(Dz.U.2019 r. poz. 1145) a także 
przedsiębiorca w rozumieniu z dnia 6 marca 2018 r. –Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2019 r. poz. 1292) tj. 
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje 
zdolność prawną wykonująca działalność gospodarczą, w tym również wspólnicy spółki cywilnej, jawnej i 
partnerskiej w zakresie wykonywanie przez nich działalności gospodarczej, którzy biorą udział w Promocji. 

4. Voucher – dokument wydawany przez Organizatora, na podstawie którego można wziąć udział w Promocji. 

 



 
 
 
 

 

 

 
 

§ 3 
Zasady Promocji 
 

1. W ramach Promocji w Oddziałach Organizatora oraz za pośrednictwem przedstawicieli handlowych 
Organizatora będą dystrybuowane Vouchery uprawniające do zawarcia z Organizatorem umowy najmu 
Sprzętu w cenie 1,00 zł netto za pierwszy dzień trwania umowy najmu. Za każdy kolejny dzień trwania 
umowy najmu, obowiązuje regularna stawka czynszu najmu wynikająca z bieżącej oferty Organizatora. 

2. Promocyjna stawka czynszu, o której mowa w ust. 1 obowiązuje wyłącznie względem jednej sztuki Sprzętu. W 
przypadku wynajęcia jednorazowo Sprzętu w ilości przekraczającej jedną sztukę, promocyjną stawkę czynszu 
stosuje się w stosunku do tej sztuki Sprzętu, którego katalogowa stawka czynszu najmu jest najniższa. 
Wydanie Sprzętu poprzedzone jest zawarciem umowy najmu. 

3. Warunkiem skorzystania z oferty jest okazanie Voucher oraz wykupienie przez Uczestnika opcji objęcia 
wszystkich 

4. Przedmiotów najmu ochroną wynikającą z programu Kiloutou Protection. 

5. Każdy Voucher uprawnia wyłącznie do jednorazowego uczestnictwa w promocji. 

6. Do wszystkich umów najmu zastosowanie będą miały Ogólne Warunki Umów Najmu oraz Ogólne Warunki 
Programu 

7. Kiloutou Protection dostępne na stronie internetowej Kiloutou  
(www. kiloutou.pl w zakładce „Pliki do pobrania”). 

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

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

§ 4 
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) . 

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 Uczestnik Promocji 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 Uczestnika wnoszącego reklamację wyłącznie w celu jej 
rozpatrzenia oraz udzielenia Uczestnikowi zwrotnej odpowiedzi (art. 6 ust. 1 pkt c RODO). Z pełną treścią 



 
 
 
 

 

 

 
 

klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnik może zapoznać się na stronie: 
https://www.kiloutou.pl/polityka-prywatnosci/ 

§ 5 
Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji. 

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe 
przeprowadzenie 

1. Promocji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku 
zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 

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

3. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu. 

 
 


