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Rumia, dnia 17 lipca 2017 r. 
 

 

Regulamin promocji 
 „Szczęśliwa 13-stka” 

 

 
KRJ sp. z o.o. z siedzibą w Rumi ustala niniejszym Regulamin Promocji „Szczęśliwa 13-stka”, 
który obowiązuje przez cały okres trwania Promocji w stosunku do Klientów zamierzających 
wziąć w niej udział. 
 
Słowniczek wyrażeń: 
 

Deweloper KRJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Rumi 
(84-230 Rumia, ul. Sobieskiego nr 14), wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 213917, NIP 588-210-15-90, 
REGON 193072567, 

Klient osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną 
zdolność do czynności prawnych, która w trakcie trwania Promocji 
zawarła Umowę deweloperską 

Promocja  Promocja „Szczęśliwa 13-stka” 

Umowa deweloperska Umowa określona w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o 
ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego (Dz.U. nr 232, poz. 1377) 

 
 

§ 1 [Postanowienia ogólne] 
1. Promocja obowiązuje w dniach od 17 lipca 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku. 
2. Organizatorem Promocji jest Deweloper. 
3. Promocja prowadzona jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.  
4. Adresatami Promocji są osoby, które są zainteresowane zakupem mieszkania w inwestycji 

osiedla mieszkaniowego pod nazwą „Osiedle Cztery Kąty 2” w Gdańsku. 
  

§ 2 [Warunki skorzystania z promocji] 
1. Promocja obejmuje wszystkich Klientów, którzy w okresie obowiązywania Promocji podpiszą 

w formie aktu notarialnego Umowę deweloperską ze spółką KRJ sp. z o.o. O uczestnictwie w 
promocji decyduje data podpisania aktu notarialnego. 

2. Niniejsza promocja nie dotyczy umów rezerwacyjnych. 
3. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta Regulaminu 

Promocji w całości. Klient zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w 
Regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do 
udziału w Promocji. 

 
§ 3 [Warunki Promocji] 

1. Klienci, którzy w okresie trwania Promocji spełnią warunki wskazane w § 2 otrzymają rabat 
w wysokości 13 tyś zł brutto przy zakupie mieszkania 3 lub 4 pokojowego. 
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§ 4  [Postanowienia końcowe] 

1. Uczestnicy promocji wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych 
uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem promocji przez Organizatora 
Promocji, w celach związanych z jej organizacją i przeprowadzeniem. Dane osobowe 
Uczestników promocji przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). 

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady promocji. 
3. Deweloper zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do warunków promocji, 

przedłużenia czasu promocji lub jej wcześniejszego zakończenia. Zmiany te obowiązywać 
będą od chwili ich ogłoszenia.  

4. Organizator oświadcza, iż ewentualne zmiany warunków promocji nie będą obowiązywać 
wobec klientów, którzy skorzystali z Promocji przed dniem wejścia w życie ww. zmian. 

5. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji powinny być zgłoszone w formie pisemnej wraz z 
uzasadnieniem na adres: ul. Sobieskiego 14, 80-240 Rumia. 

6. Wszelkie spory powstałe na tle Promocji będą rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy 
dla siedziby Dewelopera. 

 
 


