
PROMOCJA „DRUKARKA W ABONAMENCIE” 

 

1. Organizatorem promocji „Drukarka w abonamencie” („Promocja”) jest Koenig & Bauer Coding 

(PL) sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie, przy ul. Bukowskiej 17a, 62-070 Dąbrowa, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda 

w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000610660, 

NIP: 7773260882, Regon: 364110790, kapitał zakładowy 260.000 zł („Organizator”). 

2. Warunki Promocji określa niniejszy regulamin („Regulamin”). 

3. Promocja dotyczy drukarek określonych przez Organizatora, tj. drukarek Alpha Jet Mondo 

(„Drukarki”). 

4. W ramach Promocji Organizator umożliwia skorzystanie z promocyjnych warunków sprzedaży 

oraz serwisowania Drukarek. 

5. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą 

w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1292 ze zm.) („Uczestnik”). 

6. Poprzez wzięcie udziału w Promocji Uczestnik uzyskuje prawo do skorzystania ze specjalnych 

warunków sprzedaży Drukarek – własność Drukarki przechodzi na uczestnika już po zawarciu 

zamówienia i zapłaceniu 1 zł (słownie: jednego złotego) na rzecz Organizatora, zgodnie z zasadami 

określonymi w Regulaminie. 

7. W celu skorzystania z Promocji Uczestnik powinien nabyć łącznie Drukarkę oraz usługi serwisu 

Drukarki, na zasadach określonych w Regulaminie. 

8. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem i po 

ustaleniu szczegółów złożyć zamówienie na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu. 

Złożenie zamówienia wymaga zgody obu stron i następuje w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

9. Promocja trwa w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. 

10. Liczba Drukarek oferowanych w Promocji jest nieograniczona. 

11. Uczestnik może skorzystać z Promocji bez ograniczeń ilościowych, jednakże w celu skorzystania 

z Promocji Uczestnik każdorazowo do danej Drukarki musi nabyć usługi serwisu. 

12. Poprzez złożenie zamówienia Uczestnik zawiera z Organizatorem umowę („Umowa”) na zasadach 

określonych łącznie w następujących dokumentach: 

a) w zakresie sprzedaży Drukarki zastosowanie znajdują postanowienia OWU Sprzedaży 15 

października 2019 r., ilekroć w Regulaminie jest mowa o serwisie Drukarki, należy przez to 

rozumieć usługi Maintenance PREMIUM w rozumieniu przedmiotowego OWU, świadczone 

zgodnie z tymi OWU; 

b) w zakresie serwisu Drukarki zastosowanie znajdują postanowienia OWU Serwisowe 15 

października 2019 r., ilekroć w Regulaminie jest mowa o sprzedaży Drukarki, należy przez to 

rozumieć sprzedaż Sprzętu w rozumieniu przedmiotowego OWU, na zasadach w nim 

określonych; 

c) z uwzględnieniem postanowień Regulaminu. 

Postanowienia Regulaminu mają pierwszeństwo przed postanowieniami dokumentów 

określonych w pkt. a) i b) powyżej w zakresie, w którym są z nimi sprzeczne. 

13. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w Regulaminie. 

14. Miesięczna opłata z tytułu zawarcia Umowy jest określona w treści zamówienia. 



15. Regulamin jest opublikowany na stronie www.kbcpl.pl oraz zostaje przesłany Uczestnikowi 

niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Dokumenty określone w ust. 13. pkt. a) i b) powyżej są 

opublikowane na stronie www.kbcpl.pl oraz zostaną przesłane Uczestnikowi niezwłocznie po 

złożeniu zamówienia. 

16. Uczestnik jest zobowiązany do regularnego, zgodnego z Umową opłacania wynagrodzenia z tytułu 

realizacji Umowy. W przypadku, gdy Uczestnik, z którym zawarto Umowę, pozostaje w zwłoce z 

zapłatą wynagrodzenia za dwa miesiące kalendarzowe, Organizator może odstąpić od Umowy. 

Organizator może wykonać uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w terminie 

3 miesięcy od dnia, do którego zawarta została Umowa. 

17. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży Drukarki na raty – łączna 

ilość równych rat zostaje każdorazowo określona w zamówieniu, przy czym pierwsza rata wynosi 

kwotę 1 zł, a kolejne raty w wysokości, która - przy uwzględnieniu liczby rat określonych w 

zamówieniu - łącznie wynoszą  pozostałą cenę Drukarki (np. dla drukarki, której koszt wynosi 

1.101 zł i 12 rat - pierwsza rata wynosi 1 zł, a kolejne 11 rat 100 zł). 

18. Raty z tytułu sprzedaży Drukarki są płatne łącznie z wynagrodzeniem z tytułu świadczenia usług 

serwisu Drukarki, w terminie 5-go każdego miesiąca kalendarzowego, na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Organizatora niezwłocznie po zakończeniu każdego poprzedniego miesiąca 

kalendarzowego. 

19. W momencie spełnienia łącznie dwóch warunków: złożenia zamówienia oraz zapłacenia 1 zł jako 

pierwszej raty z tytułu sprzedaży Drukarki, własność Drukarki przechodzi na Uczestnika. Własność 

zostaje przeniesiona pod warunkiem rozwiązującym – w przypadku jednoczesnego zalegania 

z płatnością za co najmniej z dwie raty z tytułu sprzedaży Drukarki własność Drukarki przechodzi 

na Organizatora. 

20. Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie, co nie wpływa na prawa 

już nabyte zgodnie z Regulaminem. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację Regulaminu 

w zmienionym brzmieniu na stronie internetowej www.kbcpl.pl. 

21. Organizator zastrzega sobie prawo prowadzenia podobnych akcji oraz organizowania programów i 

promocji zbliżonych do Promocji, a także do przedłużenia okresu jej obowiązywania według 

własnego uznania. 

 

  



Załącznik nr 1 do regulaminu promocji „Drukarka w abonamencie” 
Wzór Zamówienia 
 

ZAMÓWIENIE nr __________________________ 
z dnia _____________________________ 

złożone w ramach ogólnych warunków sprzedaży drukarek z dnia 15.10.2019 r. 

Sprzęt:   
  
  
  

Dane dotyczące sprzedaży: 

Koordynatorzy Umowy: 
- ze strony Sprzedającego: 
  
- ze strony Kupującego: 

  

Termin uruchomienia Sprzętu:    

Miejsce dostawy i Uruchomienia Sprzętu:   

Inne uwagi Stron:  

Dane dotyczące serwisu: 

Serwis (PREMIUM/MAINTAIN): 
 

 

Koordynatorzy Umowy: 
- ze strony Usługodawcy: 
- ze strony Usługobiorcy: 

 

Adres e-mail Usługobiorcy do przesyłania 
faktur VAT: 

 



Okres obowiązywania Umowy:  
 

Miejsce Serwisu Sprzętu:  

Harmonogram usług Serwisowych:   
 
 
 
 
 
 
 

Przeglądy (TAK/NIE):  

Materiały eksploatacyjne w wynagrodzeniu 
(TAK/NIE): 

 

Wynagrodzenie - ilość i wysokość rat, okres rozliczeniowy: 

Wynagrodzenie (za okres rozliczeniowy, tj. 
wysokość drugiej i kolejnych rat): 
 

 

Okres rozliczeniowy 
(MIESIĘCZNIE/KWARTALNIE): 

 

Ilość rat:  

Składając podpis Uczestnik oświadcza, że został poinformowany i zapoznał się z treścią OWU oraz 
Regulaminem Promocji i wszystkich warunkach, które są wymienione powyżej, jako integralne 
części Umowy, a także, że zapoznał się z nimi i wyraźnie je akceptuje, oraz że nie ma zastrzeżeń co 
do treści Umowy. Osoba podpisująca niniejsze Zamówienie oświadcza, że jest umocowana do 
działania w imieniu i na rzecz Uczestnika w zakresie niezbędnym do złożenia niniejszego 
Zamówienia. 

Podpisy Stron: 

  
  
  
  

________________________ 
Uczestnik 

  
  
  
  

________________________ 
Organizator 

 


