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REGULAMIN PROMOCJI  
CIESZ SIĘ OGRODEM Z KILOUTOU 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady funkcjonowania Promocji „Ciesz się 

ogrodem z Kiloutou” (dalej: Promocja). 

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 (dalej: Organizator). 

3. Promocja obowiązuje we wszystkich oddziałach Organizatora zlokalizowanych na obszarze 
Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: Oddział). Pełna lista oddziałów dostępna pod adresem: 
https://www.kiloutou.com/pl/oddzialy/. 

4. Promocja skierowana jest zarówno do nowych jak i dotychczasowych klientów Organizatora. 

5. W Promocji mogą wziąć udział klienci indywidualni tj. osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i 
posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentem w rozumieniu art. 221 
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 (dalej: Przedsiębiorca).  

6. Zastrzega się, iż klienci indywidualni 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).   

7. Promocją objęte są maszyny i urządzenia znajdujące się w ofercie handlowej Organizatora, 
przeznaczone do wykonywania prac ogrodniczych (dalej: Sprzęt). Wykaz Sprzętów objętych 
Promocją stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

8. Promocja obowiązuje od 01.07.2021 do 30.09.2021 lub do chwili wynajęcia wszystkich Sprzętów 
(dalej: Czas Trwania Promocji) albo wyczerpania puli gadżetów, w zależności od tego co nastąpi 
pierwsze.  
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§ 2 
Zasady Promocji 

1. W ramach Promocji każdy, kto zawrze z Organizatorem umowę najmu co najmniej 3 (słownie: 
trzech) Sprzętów, bez względu na długość trwania tego najmu oraz zarejestruje się na stronie 
Promocji https://www.kiloutou.com/pl/akcje/ wypełniając dostępny tam formularz, otrzyma od 
Organizatora gadżet (dalej: Gadżet).   

2. Gadżety przyznawane będą w cyklach miesięcznych, co oznacza, że Organizator będzie 
weryfikował czy dana osoba w danym miesiącu Promocji wynajęła co najmniej 3 (słownie: trzy) 
Sprzęty. Organizator przygotował następujące Gadżety: fartuchy kucharskie, narzędzia oraz 
węgiel do grilla 

3. Osobie, która nabyła prawo do otrzymania Gadżetu nie przysługuje roszczenie o zmianę Gadżetu 
na inny, ani też roszczenie o przyznanie zamiast Gadżetu jego równowartości wyrażonej w 
pieniądzu. 

4. Gadżet zostanie przesłany do odbiorcy do 10 dnia roboczego kolejnego miesiąca, po którym 
doszło do 3 wynajmów. Możliwy jest również odbiór osobisty gadżetu w oddziale w którym doszło 
do zawarcia Umowy najmu z Organizatorem. W takim przypadku Organizator poinformuje 
klienta telefonicznie i zaprosi po odbiór 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania opcji osobistego odbioru Gadżetu, w 
szczególności w razie wprowadzenia przez odpowiednie władze państwowe ograniczeń w 
przemieszczaniu się bądź prowadzeniu działalności gospodarczej, spowodowanych 
rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-CoV-V2.  

6. Celem umożliwienia Organizatorowi wysyłki Gadżetu, dana osoba, w terminie do 5. dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nabyła uprawnienie do otrzymania Gadżetu, obowiązana 
jest wysłać mailowo na adres marketing@kiloutou.pl dane adresowe, na które ma zostać 
przesłany Gadżet.  

7. Gadżet nie odebrany do 10. dnia miesiąca, jak również Gadżet, co do którego dana osoba do 5. 
dnia miesiąca nie przekazała Organizatorowi danych adresowych do jego wysyłki – przepada.  

8. Organizator przypomina o obowiązku podatkowym ciążącym na Przedsiębiorcy, który otrzymuje 
nieodpłatnie od Organizatora Gadżet w ramach Promocji.   

§ 3 
Zasady ogólne 

1. W Promocji można brać udział wielokrotnie, przy czym Organizator zastrzega, iż jedna osoba 
może otrzymać maksymalnie 1 Gadżet w miesiącu, bez względu na to, ile wynajmie Sprzętów 
powyżej minimum wskazanego w ust. 1. 

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 PRO dostępne na stronie internetowej Kiloutou (www.kiloutou.pl w zakładce „Pliki do 
pobrania”). W szczególności osoba zamierzająca skorzystać z Promocji przyjmuje do wiadomości, 
że do użytkowania niektórych Sprzętów obowiązany jest posiadać stosowne uprawnienia. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy najmu Sprzętu, jeżeli w wyniku 
weryfikacji dokonanej przez niego zaistnieją wątpliwości, co do rzetelności osoby zamierzającej 
zawrzeć umowę najmu. 
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4. Zawarcie umowy najmu nie obejmuje ewentualnych kosztów transportu Sprzętu. Uczestnik 
zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu Sprzętu zgodnie z obowiązującym cennikiem 
Organizatora.  

§ 4 
Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania Promocji można  składać 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 reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż 
w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania (wpływu) reklamacji. Przy rozpoznawaniu 
reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa 
polskiego. 

4. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoba składająca Reklamację zostanie powiadomiona 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 reklamacji jak również w toku 
realizacji uprawnień nabytych na mocy niniejszego Regulaminu jest KILOUTOU Polska Sp. z o.o. z 
siedzibą w Łodzi pod adresem: ul. Rokicińska 142 Z, 92-412 Łódź, KRS: 0000410479. Z 
administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mai: 
marketing@kiloutou.pl Podane w toku składania reklamacji dane osobowe będą przetwarzane 
przez administratora wyłącznie w celu rozpatrzenia złożonych reklamacji, na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pełna treść 
klauzuli o ochronie danych osobowych dostępna jest na stronie 
https://www.kiloutou.com/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 Promocji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł 
zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych oraz siły wyższej. Przez siłę 
wyższą  należy rozumieć zdarzenie, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec, przy 
zachowaniu należytej staranności. 

3. Organizatora zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Promocji w każdym czasie, 
co jednak nie będzie miało wpływu na prawa nabyte przed zawieszeniem lub zakończeniem 
Promocji. O zawieszeniu lub zakończeniu Promocji Organizator poinformuje za pośrednictwem 
strony internetowej www.kiloutou.pl  

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

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora. 

6. Osoby biorące udział w Promocji potwierdzają, że zapoznały się z Regulaminem i zobowiązują się 
do przestrzegania wszystkich jego postanowień. 
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7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa polskiego.  

 
 

Załącznik nr 1 
do Regulaminu Promocji 

CIESZ SIĘ OGRODEM Z KILOUTOU 
 
 

 odkurzacz przemysłowo przewoźny 

 rozdrabniacz gałęzi 

 kosa ręczna spalinowa 

 siewnik ogrodowy 

 glebogryzarka 

 podkrzesywarka do gałęzi 

 wertykulator spalinowy 

 łuparka do drewna 

 dmuchawa przenośna 

 nożyce do żywopłotu 

 przycinarka do żywopłotu 

 świder glebowy 

 kosiarka spalinowa jezdna 

 koparka łaocuchowa 

 pilarka łaocuchowa 

 dmuchawa – odkurzacz 

 zagęszczarka 

 kosa ręczna spalinowa 

 przecinarka spalinowa ręczna 

 przecinarka jezdna 

 walec do trawników 

 
 
 
 
 


