
 

 
 

 

Regulamin Promocji  
RABAT NA KOLEJNY WYNAJEM 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady funkcjonowania Promocji RABAT NA 

KOLEJNY WYNAJEM (dalej: Promocja). 

2. Organizatorem Promocji jest: 

KILOUTOU Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi pod adresem: ul. Rokicińska 142 Y, 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 kwietnia 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 jako: Klient). 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).   

6. Promocja obowiązuje od 01.11.2021 do 31.12.2022 r. (dalej: Czas Trwania Promocji), przy czym 
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Promocji w każdym momencie.  

 
§ 2 

Zasady Promocji 
1. W ramach Promocji, na zasadach szczegółowo opisanych poniżej, Organizator zobowiązuje się 

udzielić rabatu na wynajem urządzenia lub maszyny budowlanej znajdującej się w ofercie 
handlowej Organizatora, z zastrzeżeniem § 1, ust. 5 zdanie drugie (dalej: Sprzęt). Z pełną ofertą 
handlową Organizatora można się zapoznać na stronie:  https://www.kiloutou.com/pl/ 



 
 
 
 

 

 

 
 

2. Uczestnikiem Promocji (dalej: Uczestnik) może być każda osoba, która w Czasie Trwania Promocji 
zawrze z Organizatorem umowę najmu Sprzętu, przy czym czas jej trwania ani ilość wynajętych 
Sprzętów nie ma znaczenia, a po jej zakończeniu zdecyduje się na wypełnienie formularza (dalej: 
Formularz) uprawniającego do otrzymania kodu rabatowego na wynajem kolejnego Sprzętu 
(dalej: Kod rabatowy).  

3. Elektroniczny link do Formularza zostanie Klientowi przesłany na adres e-mail podany podczas 
składania zamówienia na Sprzęt, w terminie do dwóch tygodni od dnia zakończenia umowy 
najmu Sprzętu.  

4. Warunkiem otrzymania Kodu rabatowego jest wypełnienie Formularza, tj. podanie 
następujących danych:  

a) nazwa firmy/imię i nazwisko 

b) adres e-mail 

c) numer telefonu 

oraz wyrażenie zgody na kontakt telefoniczny oraz mailowy w celach marketingowych. 

5. Aby skorzystać z otrzymanego rabatu na wynajem Sprzętu, należy podczas składania 
zamówienia podać otrzymany wcześniej kod rabatowy. Zamówienia mogą być składane 
osobiście w Oddziałach Organizatora, telefonicznie oraz za pośrednictwem strony internetowej 
www.kiloutou.pl. 

6. Wysokość rabatu jest stała i wynosi 60%. 

7. Rabat przysługiwać będzie wyłącznie w odniesieniu do najmu jednej sztuki Sprzętu i naliczany 
będzie za jedną dobę.   

8. Rabat naliczany będzie każdorazowo od ceny katalogowej.  

9. Rabat można zrealizować do 31.12.2022 r.  

10. Zawarcie umowy najmu Sprzętu nie obejmuje kosztów transportu, chyba że co innego wynika z 
postanowień indywidualnej umowy łączącej Organizatora z Uczestnikiem. Uczestnik zobowiązany 
jest do pokrycia kosztów transportu Sprzętu zgodnie z obowiązującym cennikiem Organizatora. 

11. Z Promocji każdy Uczestnik może skorzystać tylko jeden raz, niezależnie od tego, ile umów najmu 
zawrze z Organizatorem (przed otrzymaniem Kodu rabatowego) i ile razy wypełni Formularz, ani 
też bez względu na ilość otrzymanych Kodów rabatowych.   

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 
 

§ 3 
Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania Promocji Uczestnicy mogą 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 reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji 
Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego. 

4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik 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.com/pl/polityka-prywatnosci/ 

§ 4 
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, w tym siły wyższej. 

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

4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i konkursami organizowanymi przez Organizatora.  

5. Uczestnicy Promocji potwierdzają, że zapoznali się z Regulaminem i zobowiązują się do 
przestrzegania wszystkich jego postanowień. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa polskiego.  

 
 
 
 


