REGULAMIN PROMOCJI ŚWIĄTECZNEJ „475.000 ZŁ NA 2 LOKALE MIESZKALNE”
1. Organizatorem promocji jest Akwadrat Deweloper spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa z siedzibą w Bibicach (32-087) przy ul. Granicznej 17, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000621039, REGON 364617780, NIP 5130245429, zwana dalej
„Organizatorem”.
2. Promocja obowiązuje w terminie od dnia 07.12.2018 d 31.01.2018 roku lub do momentu
podpisania umów deweloperskich, dotyczących sprzedaży dwóch pierwszych lokali
mieszalnych, znajdujących się w inwestycji „Zacisze Bibice”, zwanym dalej „Okresem
Promocji”.
3. Adresatami Promocji są osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej
„Uczestnikami”, które podpiszą umowę deweloperską dotyczącą zakupu lokalu w inwestycji
„Zacisze Bibice”.
4. Uczestnicy, którzy w Okresie Promocji podpiszą umowę deweloperską, dotyczącą zakupu
lokalu mieszkalnego, znajdującego się w inwestycji „Zacisze Bibice”, zakupią lokal w cenie
475.000 zł
5. Promocja dotyczy dwóch pierwszych lokali, które zostaną sprzedane w inwestycji „Zacisze
Bibice”.
6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
7. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Akwadrat Deweloper spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Bibicach przy ulicy
Granicznej 17.
8. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z
przeprowadzeniem Promocji.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich
poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez
Organizatora w związku z Promocją.
10. Reklamacje dotyczące Promocji powinny być zgłoszone na adres mailowy:
akwadratdeweloper@gmail.com
11. Organizator rozpatruje złożoną reklamację niezwłocznie i udziela na nią odpowiedzi, nie
później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego zgłoszenia.
12. Przystąpienie Uczestnika do Promocji oznacza zgodę na warunki niniejszego Regulaminu.
13. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z
Promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

