
 

 

Regulamin akcji promocyjnej „Kuchinox – Foto CashBack” 

 

§1  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem promocji o nazwie „Kuchinox – Foto CashBack” zwanej dalej  

„Promocją” jest KUCHINOX POLSKA SP. ZO.O. SP.K.  z siedzibą w Łodzi (90-418) al.T.Kościuszki 

3 NIP 7251551267, REGON: 011664266, wpisana do rejestru przedsiębiorców  Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352760, e-mail: marketing@kuchinox.pl, nr 

telefonu: +48 42 630 23 25 (zwana dalej „Organizatorem”). 

 

2. Celem promocji jest promowanie wybranych produktów wprowadzonych do sprzedaży na 

rynku polskim przez Kuchinox Polska Sp. z o.o. Sp.k.  

 

3. Do udziału w promocji uprawnia nabycie Produktu Promocyjnego, o którym mowa w §2,  

w okresie od 21 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. (dalej: „Okres Promocji”).  

 

4. W ramach Promocji uczestnikowi Promocji przysługiwać będzie zwrot części ceny nabycia 

produktów objętych Promocją, w postaci kwoty pieniężnej (zwrotu gotówki) od Organizatora 

(dalej: Rabat Promocyjny), za nabycie i montaż objętych Promocją produktów marki 

Kuchinox/Laveo, na zasadach określonych w Regulaminie.  

 

5. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Kuchinox Polska Sp. z 

o.o. Sp.k. w tym samym czasie.  
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§ 2. PRODUKTY PROMOCYJNE 

 

1. Promocją objęte są wybrane produkty oferowane przez markę Kuchinox/Laveo (dalej: 

„Produkt Promocyjny/Produkty Promocyjne”), a mianowicie: 

1.1. Baterie łazienkowe (wannowe, natryskowe, umywalkowe, bidetowe) marki 

Kuchinox/Laveo 

1.2 Baterie kuchenne marki Kuchinox/Laveo 

1.3. Natryski (kolumny natryskowe z baterią/bez baterii) marki Kuchinox/Laveo 

1.4. Zlewozmywaki stalowe marki Kuchinox/Laveo 

1.5. Zlewozmywaki granitowe marki Kuchinox/Laveo 

 

2. Promocja nie dotyczy zakupów w sklepie Kuchinox Allegro 

 https://allegro.pl/uzytkownik/KUCHINOX-SKLEP 

  

3. Promocja dotyczy określonych produktów o którym mowa w §2 ust. 1  

z asortymentu marki Kuchinox oraz Laveo ze szczególnym wyłączeniem produktów: akcesoria 

kuchenne, akcesoria łazienkowe, akcesoria metalowe, klamki, szyldy, części zamienne, 

garderoby, natryski (tj. zestawy natryskowe, słuchawki natryskowe, węże), ceramika 

sanitarna, umywalki, odwodnienia liniowe. 

 

4. W Okresie Obowiązywania Promocji Uczestnikowi Promocji, który dokonał zakupu 

przysługuje Rabat Promocyjny pod warunkiem spełnienia zadania promocyjnego. 

 

§ 3. UCZESTNICTWO W PROMOCJI 

 

1. Uczestnikiem Promocji (dalej: „Uczestnik/Uczestnicy”) może być:  

1.1 każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w Okresie 
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Promocji nabyła Produkt Promocyjny, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu 

cywilnego; albo 

 2.1 przedsiębiorca, bez względu na formę organizacyjno-prawną (w tym osoba fizyczna 

prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną), posiadający 

siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, który w Okresie Promocji nabył Produkt Promocyjny.  

 

2. Warunkiem udziału w Promocji jest spełnienie przez Uczestnika łącznie następujących 

warunków:  

2.1 zachowanie oryginalnego dowodu zakupu Produktu Promocyjnego (Produktów 

Promocyjnych), nabytego (nabytych) w Okresie Promocji, w postaci otrzymanego od 

sprzedawcy paragonu fiskalnego lub wystawionej przez sprzedawcę faktury VAT (dalej: 

„Dowód Zakupu”), 

 2.2 przesłanie skanu lub zdjęcia do Organizatora dowodu zakupy wraz ze zdjęciem 

zakupionego produktu, który został zamontowany w łazience /kuchni na adres mailowy 

marketing@kuchinox.pl z dopiskiem „Kuchinox – Foto CashBack”. Dowód zakupu powinien 

być czytelny. 

2.3 Zdjęcie zamontowanego produktu powinno być zgodne z produktem z dowodu zakupu. 

2.4 Uczestnik zobowiązuje się do dosłania zdjęć aranżowanych w dobrej jakości tj. minimum 

300 dpi, minimum 4500 pikseli po dłuższym boku z produktami marki Kuchinox/Laveo. 

2.5 uczestnik zobowiązuje się do przekazania praw do bezterminowego wykorzystania zdjęć 

przez Kuchinox w celach marketingowych. Zdjęcia mogą być wykorzystane na różnych polach 

nośnych, np. ulotki, broszury, strona internetowa, prezentacje. 

2.6 dokonanie prawidłowego zgłoszenia udziału w Promocji, zgodnie z postanowieniami §4.  

 

3. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji powinien zapoznać się z niniejszym 

Regulaminem. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.  
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4. Wszyscy uczestnicy Promocji podlegają Regulaminowi, a każde zgłoszenie w Promocji 

uważane będzie za zgodę na brzmienie Regulaminu i poddanie się niniejszemu Regulaminowi.  

5. Uczestnictwo w Promocji wymaga podania danych osobowych wskazanych  

w § 4 ust. 2.1. oraz wyrażanie zgody na przetwarzanie tych danych w celu realizacji Promocji. 

Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne niemniej jest ono niezbędne dla 

uczestnictwa w Promocji.  

 

§ 4. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROMOCJI  

 

1. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik spełniający warunki określone  

w Regulaminie, powinien wysłać dowód zakupu oraz zdjęcie zamontowanego produktu na 

adres mailowy:  marketing@kuchinox.pl  z dopiskiem „Kuchinox – Foto CashBack”. 

 

2. Prawidłowe wypełnienie zgłoszenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, wymaga: 

 2.1. podania wszystkich niezbędnych danych (w tym imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, 

adresu e-mail, numeru rachunku bankowego oraz numeru telefonu komórkowego);  

2.2. wskazania rodzaju Produktu Promocyjnego (Produktów Promocyjnych), nabytego 

(nabytych) przez Uczestnika w Okresie Promocji oraz wskazanie nazwy sklepu, w którym 

nabyto Produkt Promocyjny (Produkty Promocyjne);  

2.3. dołączenia w formie elektronicznej czytelnego skanu albo wyraźnej fotografii Dowodu 

Zakupu Produktu Promocyjnego (Produktów Promocyjnych).  

2.4. dołączenia w formie elektronicznej fotografii (w kolorze) aranżowanych  

z zamontowanym produktem w dobrej jakości tj. minimum 300 dpi, minimum 4500 pikseli po 

dłuższym boku z produktami marki Kuchinox/Laveo. 

 

3. W jednym Zgłoszeniu Uczestnik może wskazać nabycie więcej niż jednego Produktu 

Promocyjnego, o ile jest ono udokumentowane Dowodem Zakupu. 
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4. Wypełnione Zgłoszenia Uczestników przyjmowane są przez Organizatora w okresie od 21 

stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. do godziny 00:00.  

 

5. W oparciu o dane podane przez Uczestnika w zgłoszeniu, Organizator dokonuje weryfikacji 

prawidłowości zgłoszeń uczestnictwa w Promocji. 

 

6. Zgłoszenia nieprawidłowe, niekompletne, niezgodne z niniejszym Regulaminem lub 

zawierające załączniki w oczywisty sposób nieczytelne, nie uprawniają do otrzymania Rabatu 

Promocyjnego.  

 

7. W przypadku otrzymania więcej niż jednego zgłoszenia uczestnictwa  

w Promocji, dokonanego z podaniem tego samego Dowodu Zakupu, Organizator uwzględni 

tylko zgłoszenie dokonane jako pierwsze.  

 

8. Administratorem danych osobowych, podanych w związku z udziałem  

w Promocji, jest Kuchinox Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.; z siedzibą 

w Łodzi, ul. Al. Tadeusza Kościuszki 3, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi,  XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000536297; NIP: 7251551267. Podane Dane będą 

przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) czyli w oparciu o wyrażoną zgodę. Dane 

będą przetwarzane w celu realizacji Promocji, w tym wypłaty Rabatu Promocyjnego, 

wypełniania przez Organizatora obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz 

rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne 

do uczestnictwa w Promocji. Niepodanie wymaganych danych osobowych lub też podanie 



 

 

błędnych danych osobowych przez Uczestnika, powodują automatyczną utratę możliwości 

udziału w Promocji. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania, a 

także prawo żądania przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrażona 

została zgoda będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na 

legalność danych przed ich cofnięciem tzn. do momentu cofnięcia przetwarzanie danych 

osobowych jest legalne.  

 

9. W przypadku stwierdzenia podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych Organizator 

odmówi wypłacenia Rabatu Promocyjnego.  

 

10. Kuchinox Polska Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody 

spowodowane podaniem przez Uczestnika nieprawdziwych danych. 

 

11. Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do Rabatu Promocyjnego na osobę 

trzecią. 

 

§ 5. RABAT PROMOCYJNY  

 

1. Uczestnikowi, który dokona prawidłowego zgłoszenia udziału w Promocji, Organizator 

przyznaje zwrot części ceny nabycia Produktu Promocyjnego w postaci kwoty pieniężnej 

(dalej: „Rabat Promocyjny”). 

 

2. Wysokość Rabatu Promocyjnego uzależniona jest od udokumentowanej ilości zakupionych 

oraz zamontowanych produktów. I tak, Organizator przyznaje za nabycie praw do zdjęcia, na 

którym przedstawiony jest produkt marki Kuchinox/Laveo: za prawa do zdjęć na którym 

widnieje jeden produkt przysługuje zwrot w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) brutto. 



 

 

Wielokrotność zakupionych produktów oznacza wielokrotność 50 zł (pięćdziesiąt złotych) 

brutto, pod warunkiem spełnienia wymogów udziału w promocji. 

 

3. Jeden Uczestnik może otrzymać Rabaty Promocyjne wielokrotnie w ramach Promocji. 

  

4. Uczestnik otrzymuje powiadomienie o przyznaniu Rabatu Promocyjnego na adres e-mail 

podany w zgłoszeniu, w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od pozytywnej weryfikacji 

zgłoszenia udziału w Promocji dokonanego przez tego Uczestnika. Weryfikacja odbywa się  

w terminie do 10 (dziesięciu) dni roboczych licząc od dnia rejestracji w promocji.  

 

5. Rabaty Promocyjne wypłacane są przez Organizatora niezwłocznie po pozytywnej 

weryfikacji, o której mowa w ust. 4, nie później jednak niż w ciągu 28 dni roboczych, licząc od 

dnia zatwierdzenia zgłoszenia. Weryfikacja odbywa się w terminie do 10 (dziesięciu) dni 

roboczych licząc od dnia rejestracji w promocji.  

 

6. Rabaty Promocyjne wypłacane są na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika  

w zgłoszeniu.  

 

7. Zwrot kwoty nie przysługuje w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy 

sprzedaży Produktu. 

 

§ 6. REKLAMACJE  

 

1. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane za pośrednictwem przesłania e-maila 

na adres marketing@kuchinox.pl z dopiskiem „REKLAMACJA Kuchinox- Foto CashBack”. 

 

2. Wszelkie reklamacje można zgłaszać w terminie do 30 maja 2023 r.  

 

mailto:marketing@kuchinox.pl


 

 

3. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie (imię i nazwisko albo nazwę lub firmę) Uczestnika, 

dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail, jak również opis przyczyny i dokładny opis 

reklamacji oraz sprecyzowane żądanie.  

 

4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez 

Organizatora. 

 

5. O decyzji w przedmiocie reklamacji zawiadamia się Uczestnika pocztą elektroniczną,  

w terminie do 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  

 

6. Upływ terminu do składania reklamacji lub odmowa uwzględnienia reklamacji nie wyłącza 

uprawnienia Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.  

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie 

treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter 

jedynie informacyjny.  

 

2. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji 

zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną 

akceptację postanowień Regulaminu.  

 

3. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, 

nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w 

zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne 

zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu 

obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.  



 

 

 

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do 

reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa.  

 

6. Regulamin dostępny do pobrania w formacie PDF w serwisie internetowym, pod adresem 

www.kuchinox.pl 

 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.01.2023 roku. 
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