
 

 
 

 

Regulamin PROGRAMU POLECEŃ 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady funkcjonowania programu poleceń dla klientów 

KILOUTOU Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej: Program Poleceń). 

2. Organizatorem Programu Poleceń 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 (dalej: Organizator). 

3. Założeniem Programu Poleceń jest aktywizacja dotychczasowych klientów Organizatora oraz zachęcenie 

nowych klientów do skorzystania z maszyn i urządzeń budowlanych oferowanych na wynajem przez 

Organizatora. 

4. Program Poleceń obowiązuje we wszystkich oddziałach Organizatora zlokalizowanych na obszarze 

Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: Oddział). Pełna lista oddziałów dostępna pod adresem: 

https://www.kiloutou.pl/storelocator/. 

5. Program Poleceń skierowany jest zarówno do nowych jak i dotychczasowych klientów Organizatora, z 

zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 3. 

6. W Programie Poleceń mogą wziąć udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną 

zdolność do czynności prawnych, będące konsumentem w rozumieniu art. 22
1
 ustawy z dnia 23 kwietna 

1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019 r. poz. 1145) a także 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 

wykonywanie przez nich działalności gospodarczej.  

7. Regulamin obowiązuje od 01.04.2020 r. do odwołania. 

 

 

 
§ 2 

Zasady Programu Poleceń 
1. W ramach Programu Poleceń w Oddziałach Organizatora oraz za pośrednictwem przedstawicieli 

handlowych Organizatora będą dystrybuowane vouchery (dalej: Voucher) w oparciu o które, stawka 

czynszu najmu za Sprzęt wyniesie 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. Voucher będzie składać się z dwóch części, oddzielonych perforacją.  

2. Osoba, która otrzyma Voucher oraz wyrazi chęć wzięcia udziału w Programie Poleceń obowiązana 

będzie do wypełnienia formularza, w którym poda swoje dane (imię i nazwisko/nazwa/firma, e-mail, tel.) 

oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kontakt telefonicznych a także na otrzymywanie 

elektronicznej oraz telefonicznej informacji handlowej. 

3. Aby wziąć udział w Programie Poleceń, osoba, która otrzyma Voucher oraz wypełni formularz, wskazany 

w ust. 2, musi przekazać odrywalną część Vouchera innej osobie, nie będącej dotychczas klientem 

https://www.kiloutou.pl/storelocator/


 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatora (dalej: Osoba Polecona) oraz polecić jej maszyny bądź urządzenia budowlane znajdujące 

się w ofercie handlowej Organizatora (dalej: Sprzęt), ze skutkiem określonym w ust. 4 poniżej. Pełna 

oferta handlowa Organizatora dostępna jest na stronie internetowej https://www.kiloutou.pl/.  

4. Jeśli Osoba Polecona skorzysta z oferty Organizatora w oparciu o otrzymany fragment Vouchera tj. 

zawrze umowę najmu Sprzętu w jednym z Oddziałów Organizatora, to osoba, która poleciła tę osobę 

(dalej: Osoba Polecająca) otrzyma od Organizatora Voucher, uprawniający do skorzystania z 

preferencyjnej stawki czynszu, wskazanej w ust. 1 

5. Voucher otrzyma również Osoba Polecona. Jego realizacja będzie możliwa podczas zawierania kolejnej 

umowy najmu z Organizatorem.  

6. O otrzymaniu Vouchera Osoba Polecająca zostanie poinformowana za pośrednictwem wiadomości SMS 

lub telefonicznie. Przyznanie Vouchera Osobie Polecającej nastąpi z chwilą przekazania Organizatorowi 

przez Osobę Poleconą danych umożliwiających identyfikację Osoby Polecającej (tj. imienia i 

nazwiska/nazwy/ firmy). 

7. W Programie Poleceń każdy może wziąć udział wielokrotnie tj. Osoba Polecająca może polecać Sprzęty 

znajdujące się w ofercie Organizatora wiele razy (jedynym ograniczeniem jest liczba posiadanych 

Voucherów). Osoba Polecana również może skorzystać z wielu Voucherów.  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.  

8. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i kodami rabatowymi.  
 

§ 3 

Realizacja Vouchera 
1. Aby zrealizować Voucher należy okazać go w Oddziale Organizatora.  

2. Wydanie Sprzętu poprzedzone jest zawarciem umowy najmu. Do wszystkich umów najmu 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”). 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy najmu, jeżeli w wyniku weryfikacji 

dokonanej przez niego zaistnieją wątpliwości, co do rzetelności osoby przedkładającej Voucher.  

4. Preferencyjna stawka czynszu, o której  mowa w § 3 ust. 3 nie obejmuje kosztów transportu Sprzętu. 

Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu Sprzętu zgodnie z obowiązującym cennikiem 

Organizatora.  

 

§ 4 
Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania Programu Poleceń 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. 

https://www.kiloutou.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Postanowienia końcowe 

1. Organizator informuje osoby biorące udział w Programie Poleceń, że ich dane osobowe będą 

przetwarzane wyłącznie w celu zrealizowania postanowień niniejszego Regulaminu. Zainteresowani 

mogą zapoznać się ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych na 

stronie internetowej Organizatora pod adresem https://www.kiloutou.pl/polityka-prywatnosci/. Podstawą 

przetwarzania danych osobowych będzie zgoda osób biorących udział w Programie Poleceń. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Programu Poleceń. 

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

przeprowadzenie Programu Poleceń, 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 Programie Poleceń nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki nie 

mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób. 

5. Biorący udział w Programie Poleceń potwierdzają, że wyrażają zgodę na związanie postanowieniami 

Regulaminu. 
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