Regulamin Promocji
„WYPRZEDAŻ MIESZKAŃ 2017”
1. Organizatorem Promocji jest ROBYG Marketing i Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02972) przy Al. Rzeczypospolitej 1 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Miasta Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000286512 o kapitale zakładowym w wysokości 1.250.000,00 PLN, REGON
141043968, NIP 5252407459, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Promocja obowiązuje w dniach od 01 do 31 stycznia 2017 r. zwanym dalej „Okresem
Promocji”.
3. Adresatami Promocji są osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat oraz posiadają pełną zdolność do
czynności prawnych, które w Okresie Promocji podpiszą z jedną ze spółek z grupy kapitałowej
Spółki ROBYG S.A. umowę rezerwacyjną lub umowę przedwstępną sprzedaży dotyczącą łącznie:
wskazanego przez Organizatora lokalu mieszkalnego, komórki lokatorskiej oraz miejsca
postojowego na inwestycjach, o których mowa w pkt 5 oraz w wykonaniu postanowień zawartej
umowy wpłacą opłatę rezerwacyjną lub I część Ceny Lokalu.
4. Promocja dotyczy wskazanych przez Organizatora lokali mieszkalnych na następujących
inwestycjach w Gdańsku:
a) Stacja Nowy Gdańsk
b) Lawendowe Wzgórza
c) Słoneczna Morena
d) Nowa Letnica
e) Morenova
f)

Zajezdnia Wrzeszcz

5. Wybrane lokale mieszkalne, o których mowa w pkt 5 i które są objęte przedmiotową ofertą
promocyjną

znajdują

się

wyłącznie

na

stronie

internetowej

http://www.gdansk.robyg.pl/pl/promocje-cenowe/

ROBYG Marketing i Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-972) przy Al. Rzeczypospolitej 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Miasta Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286512 o kapitale zakładowym w
wysokości 1.250.000,00 PLN opłacony w całości, REGON 141043968, NIP 525-24-074-459
Tel.: +48 22 419 11 00; fax.: +48 22 419 11 03; e-mail: sekretariat@robyg.com.pl

6. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Promocji w każdym czasie. Odwołanie promocji
nie wpływa na prawa nabyta przez uczestników przed odwołaniem.
7. Organizator zastrzega możliwość zmiany warunków Promocji w każdym czasie ze skutkiem na
przyszłość.
8. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane w celu
realizacji promocji.
9. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator Promocji. Dane
osobowe

Uczestników

Promocji

przetwarzane

będą

wyłącznie

w

celach

związanych

z przeprowadzeniem Promocji oraz dla celów marketingowych oraz w celach związanych
wykonaniem obowiązków w ramach niniejszej Promocji. Każdy Uczestnik Promocji ma prawo
dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie
o ochronie

danych

osobowych.

Wszelką

korespondencję

w

sprawach

związanych

z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres Organizatora Promocji
z dopiskiem „Dane Osobowe”.
10. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji powinny być zgłoszone w formie pisemnej wraz
z uzasadnieniem na adres mailowy: reklamacja@robyg.com.pl w terminie do 28 lutego 2017
roku.
11. Organizator zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania
reklamacji.
12. Reklamacja sprzeczna z niniejszym Regulaminem Promocji, w szczególności z pkt 10 podlega
odrzuceniu.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych
z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
14. Promocja nie dotyczy obecnych pracowników i współpracowników spółek z grupy kapitałowej
ROBYG.
15. Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie łączy się z innymi promocjami przeprowadzanymi
przez Organizatora i spółki z grupy ROBYG. Udział w Promocji jest dobrowolny.
16. Udział uczestnika w Promocji oznacza zgodę na warunki promocji określone w niniejszym
Regulaminie.
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