
REGULAMIN PROMOCJI USŁUG p.n.: "ZIMOWA PROMOCJA"
dotyczy udostępnienia toalet przenośnych wraz z serwisem obsługi.

I. Postanowienia ogólne.

1. Promocja pod nazwą "ZIMOWA PROMOCJA" (zwana dalej "Promocją") jest organizowana przez TOALETY.PL 
Sp. z o.o. z siedzibą 03-464 Warszawa, Pl. Gen. J. Hallera 5 lok 14a, oddział Kraków 31-752 Kraków, ul. 
Wąwozowa 32 F (zwana dalej Wykonawcą)

2. W promocji może wziąć udział każdy obecny lub nowy klient TOALETY.PL Sp. z o.o. (zwany dalej 
Zamawiającym), który wyrazi taką chęć i zaakceptuje niniejszy Regulamin..

3. Promocja obowiązuje na terenie gmin oddalonych maksymalnie do 100 km od Krakowa.

II. Czas trwania Promocji.

1. Promocja rozpoczyna się w dniu 1 listopada i trwa do dnia 31 marca.
2. Wykonawca ma prawo przedłużyć lub skrócić czas trwania Promocji, w zależności od możliwości technicznych, 

warunków ekonomicznych oraz dostępności urządzeń i materiałów eksploatacyjnych. Zmiana czasu trwania 
niniejszej promocji odbędzie się w formie publikacji informacji na stronie internetowej Wykonawcy pod adresem 
www.toalety.pl. Wydłużenie czasu trwania promocji będzie polegało na przyjmowaniu zamówień w okresie 
szerszym niż ustalonym w pkt. 1. Skrócenie czasu trwania promocji nie spowoduje zmian usług które już się 
rozpoczęły i trwają. Usługi rozpoczęte w okresie promocji i zgodnie z jej zasadami będą realizowane zgodnie z 
niniejszym regulaminem, natomiast nowe zamówienia składane w skróconym okresie promocji, nie będą objęte 
niniejszą promocją.

III. Warunki uczestnictwa w Promocji.

1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna powyżej 18 roku życia lub przedsiębiorstwo, którzy 
prawidłowo złożą zamówienie na usługi w TOALETY.PL Sp. z o.o.,, zaakceptują Regulamin Świadczenia Usług,
wyrażą chęć wzięcia udziału w promocji i zaakceptują jej warunki oraz nie posiadają zaległości finansowych w 
stosunku do Wykonawcy.

2. Warunki Promocji obowiązują obecnych i nowych klientów TOALETY.PL Sp. z o.o. zawierających umowy w 
których data dostarczenia toalet do wyznaczonej lokalizacji będzie zawierała się w okresie od dnia 1 listopada 
do dnia 31 marca.

3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest wynajem wraz z usługą serwisową minimum jednej sztuki toalety 
przenośnej na czas określony minimum trzech miesięcy, zachowując ciągłość usługi.

4. Zamówienie na usługę musi zostać złożone przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu 
zamawiającego, w formie elektronicznego zamówienia on-line dostępnego na stronie internetowej Wykonawcy 
pod adresem: http://www.toalety.pl/form.php

5. Zamówienie musi być aktywowane przez klienta za pomocą otrzymanego linku w wiadomości e-mail oraz 
zaakceptowane przez Wykonawcę usługi.

6. Dostarczenie toalet w wyznaczoną przez klienta lokalizację jest równoznaczne z rozpoczęciem usługi, wiąże 
strony niniejszymi zasadami, zobowiązuje do ich przestrzegania i rodzi obowiązek płatniczy.

7. Dopuszcza się możliwość wypełnienia elektronicznego formularza zamówienia ON-LINE przez jednego z 
pracowników działu handlowego Wykonawcy, dostępnymi pod numerami telefonów: 12 425 78 13 , 509 531 
203,  509 531 206,  519 333 269.  W takiej sytuacji Zamawiający każdorazowo musi zaakceptować i aktywować
to zamówienie za pomocą linku otrzymanego w wiadomości e-mail na podany przez niego adres. Brak 
aktywacji jest równoznaczny z rezygnacją.

8. Aktywowanie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Promocji i akceptacją Regulaminu 
Świadczenia Usług TOALETY.PL Sp. z o.o.

9. Zamówienie ON-LINE , Regulamin Promocji oraz Regulamin Świadczenia Usług dostępne są na stronie 
internetowej Wykonawcy pod adresem: https://www.toalety.pl/

IV. Przedmiot i zakres Promocji.

http://www.toalety.pl/
https://www.toalety.pl/form.php


1. Przedmiotem Promocji jest usługa najmu toalety przenośnej w wersji standard lub VIP, na okres długoterminowy
minimum 3 miesięcy, wraz z jedną z wybranych częstotliwości serwisowania (co tydzień, co dwa tygodnie, co 
trzy tygodnie, co cztery tygodnie)

2. Cena promocyjna w wys. 30% ceny standardowej – dotyczy usług najmu wszystkich toalet których lokalizacja 
oddalona jest powyżej 60 km od oddziału TOALETY.PL Sp. z o.o. w Krakowie.

3. Cena promocyjna w wys. 50% ceny standardowej – dotyczy usług najmu co najmniej 1 sztuki toalety 
przenośnej na obszarze do 60 km od oddziału TOALETY.PL Sp. z o.o. w Krakowie oraz co najmniej 5 sztuk 
toalet na jednej umowie i w jednej lokalizacji oddalonej powyżej 60 km od oddziału TOALETY.PL Sp. z o.o. w 
Krakowie.

4. Cena promocyjna w wys. 70% ceny standardowej – dotyczy usługi najmu co najmniej 5 sztuk toalet 
przenośnych na jednej umowie w jednej lokalizacji na terenie miasta Krakowa.

5. Jeśli czas trwania usługi, zawarty przez Zamawiającego w złożonym zamówieniu, będzie obejmował również 
okres po dniu 31 marca, po tej dacie promocja zostaje zakończona, a wartość usług objętych promocją ulegnie 
zmianie do poziomu cen standardowych zgodnych z obowiązującym cennikiem Wykonawcy i będzie 
obowiązywać do końca trwania usługi i okresu najmu zawartego w złożonym zamówieniu.

6. Zamawiający nie może skrócić, odwołać, wypowiedzieć lub dokonać zmiany usługi realizowanej na podstawie 
zamówienia złożonego z uwzględnieniem niniejszej Promocji. Jeśli zamawiający zdecyduje się zmienić warunki 
na jakich złożył zamówienie, w szczególności skrócić czas trwania usługi lub wypowiedzieć umowę przed jej 
zakończeniem, wykonawca odbierze od zamawiającego i zabezpieczy udostępnione w ramach świadczonej 
usługi toalety przenośne, lecz nie zakończy to umowy. Zamawiający nadal będzie zobowiązany do zapłaty za 
usługę, tak jakby była ona wykonywana w sposób należyty do końca okresu promocyjnego zawartego w 
złożonym zamówieniu. Wcześniejsza rezygnacja nie ma wpywu na zmianę zobowiązania płatniczego.

7. W chwili powstania zaległości, zwłoki lub opóźnienia w regulowaniu płatności za usługę realizowaną na 
zasadach niniejszej promocji, promocja przestaje obowiązywać i wiązać obie strony niniejszymi zasadami, a 
wartość usług objętych promocją zostaje zrównana do cen standardowych, zarówno w okresie zadłużenia, jak i 
w okresie bieżącym i przyszłym do końca okresu najmu zawartego w złożonym przez zamawiającego 
zamówieniu. Zrównanie cen usług do cen standardowych następuje od kolejnego okresu rozliczeniowego po 
okresie za który wystąpiły zaległości płatnicze.

8. W przypadku powstania zaległości płatniczych za usługi realizowane na zasadach niniejszej promocji, 
Wykonawca ma prawo do rezygnacji z wykonywania usług objętych promocją bez zachowania okresu 
wypowiedzenia i do natychmiastowego zabrania udostępnionych zamawiającemu toalet. Zamawiający w takim 
przypadku jest zobowiązany do niezwłocznego wydania powierzonych mu toalet. Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne straty powstałe u zamawiającego z tego powodu.

9. Promocji nie stosuje się dla klientów TOALETY.PL Sp. z o.o., którzy obecnie lub w okresie trzech miesięcy 
przed początkiem okresu Promocji posiadali zaległości płatnicze za usługi wykonywane na ich rzecz przez 
Wykonawcę.

10. Promocja nie łączy się z innymi rabatami, upustami i promocjami.

V. Postanowienia końcowe.

1. Wszelkie reklamacje związane z realizacją usług na podstawie niniejszej Promocji należy zgłaszać w formie 
pisemnej do TOALETY.PL Sp. z o.o. zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Świadczenia Usług oraz 
drogą elektroniczną na adres: handlowy@toalety.pl wraz z dokładnym opisem i szczegółowym uzasadnieniem.

2. Przystępując do Promocji uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego regulaminu, akceptuje go i zobowiązuje 
się przestrzegać jego postanowień.

3. Każdy Uczestnik Promocji zobowiązuje się do aktywacji zamówienia on-line uzupełnionego samodzielnie lub z 
pomocą handlowca Wykonawcy.

4. W przypadku braku akceptacji lub aktywacji zamówienia, Wykonawca ma prawo nie zastosować warunków 
Promocji do otrzymanego zamówienia lub nie zrealizować zamówienia.

5. Postanowienia niniejszego regulaminu są podstawą prowadzenia Promocji, a ich interpretacja powinna być 
dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6. Administratorem państwa danych osobowych jest TOALETY.PL Sp. z o.o. z siedzibą 03-464 Warszawa, Pl. 
Gen. J. Hallera 5 lok 14a. Przetwarzanie danych jest realizowane zgodnie z zasadami polityki prywatności 
publikowanymi na stronie internetowej pod adresem https://www.toalety.pl/images/ochrona_danych.pdf .

Zarząd TOALETY.PL Sp. z o.o.

mailto:handlowy@toalety.pl

