
REGULAMIN KONKURSU „WYŚCIG PO HULAJNOGĘ ELEKTRYCZNĄ - SINIAT” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady udziału w konkursie „WYŚCIG PO 
HULAJNOGĘ ELEKTRYCZNĄ - SINIAT” (dalej „Konkurs”).  

2. Organizatorem Konkursu jest KIM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00 – 716), przy ul. Bartyckiej 
114, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, KRS nr 0000106056, NIP 844–18–09–717 (dalej „Organizator”).  

3. Współorganizatorem Konkursu jest Siniat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-879), przy 
ul. Przecławskiej 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy W Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000046388, NIP 662-005-08-11 (dalej „Współorganizator” 
lub „SINIAT”).  

4. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w następującej lokalizacji: 
KIM Sp. z o.o., ul. Bartycka 114, Warszawa (00-716).  

 

§ 2 

Czas trwania Konkursu oraz warunki uczestniczenia 

 

1. Konkurs obowiązuje od 06.06.2019 r. do 31.08.2019 r. (włącznie).  
2. W Konkursie może uczestniczyć:  

a. przedsiębiorca, w rozumieniu ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. nr 173 poz. 1807 z późn. zm.), 

b. osoba fizyczna, która najpóźniej w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyła 18 lat, 
dokonująca zakupu produktów objętych promocją, wymienionych w ust. 4 lit. a) 
poniżej, jako konsument w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).  

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora ani Współorganizatora, ani także 
członkowie rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, 
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest:  
a. dokonanie zakupów produktów Siniat Sp. z o.o., w okresie od 06.06.2019 r.  

do 31.08.2019 r., za które płatność nastąpi kartą płatniczą, gotówką lub przelewem 
(tzw. kredyt kupiecki) na numer rachunku bankowego Organizatora,  

b. zatrzymanie dowodów zakupu produktów marki SINIAT. W przypadku przelewu (tzw. 
kredyt kupiecki) płatność zostanie zweryfikowana w systemie Organizatora.  

c. wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego (Załącznik nr 1) i dołączenie do niego kopii 
dowodów zakupu, o których mowa w lit. b) powyżej oraz pozostawienie ich u 
Sprzedawcy w placówce handlowej zlokalizowanej przy ul. Bartyckiej 114 – 
KIM Sp. z o.o. do dnia 31.08.2019r., do godziny 12.00.  



Promocja dotyczy wyłącznie Klientów nie zalegających z płatnościami.  
Zakupów można dokonać w siedzibie Organizatora. 
Zakup produktów w innym terminie niż określony powyżej nie upoważnia do uczestniczenia 
w Konkursie.  

5. Zwycięzcą Konkursu zostanie ten uczestnik, który w okresie trwania Konkursu dokona zakupu 
produktów objętych Konkursem o najwyższej łącznej wartości, zgodnie z postanowieniami 
§ 2 ust. 4 – dotyczy sprzedaży premiowej. 

6. Uczestnik nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa 
w Konkursie, w tym prawa do nagrody.  

 

§ 3 

Przebieg Konkursu i Nagroda 

 

1. Dla zwycięzcy Konkursu przewidziana została nagroda w postaci hulajnogi elektrycznej marki: 
uGO H5500, (dalej „Nagroda”), o wartości 1000,00  złotych brutto (słownie: tysiąc złotych, 00/100).  

2. Fundatorem Nagrody jest Współorganizator.  
3. W przypadku jeśli zwycięzcą Konkursu zostanie:  

a) osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, wówczas nagroda stanowi przychód 
z tej działalności, 

b) osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, o której mowa w § 2 ust. 2 
lit. b) niniejszego regulaminu, wówczas podatek od nagrody zostanie rozliczony przez 
Organizatora.  

c) przedsiębiorca, będący osobą prawną, nagroda, którą otrzyma, w związku z prowadzoną 
przez siebie działalnością gospodarczą stanowić będzie przychód z tej działalności, 
podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zgodnie ze stosowaną przez 
podatnika formą opodatkowania.  

4. Organizator w terminie do 10.09.2019 r. rozstrzygnie Konkurs i wyłoni zwycięzcę, a następnie 
poinformuje go o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, zgodnie z 
danymi wskazanymi w Formularzu Zgłoszeniowym.  

5. Nagroda zostanie wręczona Zwycięzcy konkursu 19 września b.r. podczas Dnia Budowlańca, 
odbywającego się w siedzibie Organizatora, ul. Bartycka 114 w Warszawie, w godzinach 6.00-
15.00.  

6. W przypadku niestawienia się zwycięzcy w terminie wyznaczonym przez Organizatora, nagrodę 
będzie można odebrać do dnia 25.09.2019 r. (od poniedziałku do piątku) w siedzibie Organizatora 
w godzinach 8.00 -16.00. 

7. Jeśli zwycięzca Konkursu nie będzie mógł odebrać Nagrody w terminie wskazanym w ust. 5 i 6 
powyżej poinformuje o tym Organizatora telefonicznie pod numerem (22) 55 96 279  (p. Zuzanna 
Juśkiewicz) lub za pośrednictwem wiadomości e-mail (konkurs@kim24.pl).  

8. W przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu ze strony Zwycięzcy do 27.09.2019 r. nagroda 
konkursowa przechodzi na kolejnego Uczestnika, który jako następny w kolejności po Zwycięzcy, 
w okresie trwania Konkursu dokonał zakupu produktów konkursowych o najwyższej łącznej 
wartości.  

9. Nagroda nie podlega zamianie na gotówkę.  
10. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, iż wyraża zgodę na wykorzystanie swojego 

wizerunku do celów promocyjnych przez Organizatora i Współorganizatora, w tym do publikacji w 



mediach (strony internetowe oraz profile na portalach Facebook i Instragram, należące do 
Organizatora oraz Współorganizatora).  

11. Od nagród w konkursach pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% (art.30 
ust.1 pkt 2 ustawy o PIT). Oprócz Nagrody, Zwycięzca otrzyma dodatkowo nagrodę pieniężną o 
wartości odpowiadającej 11,11% wartości brutto Nagrody, którą Organizator przekaże w imieniu 
Zwycięzcy, jako należny od nagród podatek dochodowy, na co Zwycięzca przystępując do Konkursu 
wyraża zgodę. W przypadku, gdy Zwycięzcą jest osoba prawna nie pobiera się zryczałtowanego 
podatku dochodowego.  

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora, tj. www.kim24.pl oraz w siedzibie  
Organizatora. 

2. Biorąc udział w Konkursie , uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.  
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 


