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Gdańsk, 27 luty 2019

Promocja
„Promocja targowa – targi Murator Expo 2-3 marca 2019 – do mieszkań trzy i czteropokojowych
miejsce parkingowe w hali garażowej za pół ceny”

Regulamin
1. Organizatorem Promocji jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe „ARPI”
Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grudziądzkiej 8 wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem
KRS0000744205 o kapitale zakładowym 20000,00 zł, NIP 584 277 58 04, Regon 380975448,
zwanej dalej „Organizatorem”
2. Promocja organizowana jest w dniach 27.02.2019 r.-08.03.2019 r.
3. Promocja nie jest zakładem wzajemnym, grą losową ani inną formą przewidzianą w ustawie z
dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.)
4. W Promocji mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne lub podmioty prawne, zwane dalej
„Uczestnicy”, z pełną zdolnością do czynności prawnych, którzy łącznie spełnią następujące
warunki:
a) odwiedzą stoisko nr 28 w czasie targów „Nowy dom, nowe mieszkanie” Murator Expo w
dniach 2-3 marca 2019 lub Biuro Sprzedaży inwestycji Serce Zajezdni Wrzeszcz w CH Chrobry
w Gdańsku przy al. Hallera 132 w dniach 27.02.2019r.-08.03.2019r.
b) podpiszą w okresie trwania promocji lub do czasu wyczerpania oferty, umowę rezerwacyjną
lub przedwstępną umowę sprzedaży dotyczącą zakupu lokalu mieszkalnego wraz z miejscem
postojowym, w zależności od aktualnej oferty Organizatora
c) w wykonaniu postanowień zawartej umowy wpłacą w terminie opłatę rezerwacyjną lub
pierwszą część opłaty na poczet nabycia.
5. Pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w Promocji
6. W ramach Promocji uczestnik który spełni powyższe warunki otrzyma prawo do zakupu
jednego miejsca parkingowego w hali garażowej Serce Zajezdni Wrzeszcz za cenę 15.000 zł
brutto – promocja dotyczy miejsc nr 8/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 22/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/
30/ 31/ 33/ 35/ 36/ 38/ 39/ 40/ 41.
7. Promocja nie dotyczy rodzinnych miejsc zastawnych nr 17, 18, 19, 20, 21.
8. Promocją są objęte następujące lokale:
1.2/ 1.3/ 1.7/ 2.2/ 2.3/ 2.7/ 3.2/ 3.3/ 3.7/ 4.2/ 4.3/ 4.7/ 5.2/ 5.3/ 5.4/ 5.5.
9. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości uzyskanego w ramach promocji rabatu ani
zamiana uzyskanego rabatu zgodnie z warunkami Promocji na inny rabat bądź świadczenie.
10. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

11. Promocja trwa do wyczerpania oferty lub do dnia 08.03.2019 r. w zależności od zdarzenia które
nadejdzie szybciej.
12. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia Promocji oraz zmiany warunków Promocji
w każdym czasie.
13. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
14. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą przetwarzane przez
Organizatora jako administratora danych osobowych.
15. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z RODO w celach
związanych z niniejszą promocją, w celu wykonania umowy, dla celów rachunkowoksięgowych, bieżącego kontaktu, przyjmowania zgłoszeń, rozpatrywania ewentualnych
reklamacji.
16. Dane osobowe będą ujawnione pracownikom lub współpracownikom Organizatora jak też
podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z
zawartymi umowami powierzenia – gdy będzie to niezbędne do realizacji tej promocji. Podanie
danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji niniejszej Promocji.
17. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
18. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
prosimy kierować na adres Organizatora.
19. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji powinny być zgłoszone w formie pisemnej wraz z
uzasadnieniem na adres mailowy Organizatora kontakt@sercezajezdniwrzeszcz.pl w terminie
do dnia 18.03.2019 r.
20. Organizator zobowiązany jest rozpatrzyć reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania
reklamacji.
21. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej promocji będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla
siedziby Organizatora.
22. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

