Regulamin Promocji „MIKOŁAJKOWE DNI
OTWARTE OSIEDLA SŁONECZNEGO W
ŻOŁĘDOWIE.” ODBIERZ BON ZAKUPOWY DO
SKLEPU IKEA !
prowadzonej przez Osiedle Słoneczne w Żołędowie.
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna

pod nazwą
„MIKOŁAJKOWE DNI OTWARTE OSIEDLA SŁONECZNEGO W ŻOŁĘDOWIE”, zwana dalej
„Promocją”.
2. Organizatorem Promocji MIKOŁAJKOWE DNI OTWARTE
OSIEDLA SŁONECZNEGO W
ŻOŁĘDOWIE” jest Osiedle Słoneczne So. Z o. o. ul. Szosa Gdańska 49, 86-031 Osielsko, REGON
367559496, NIP 5542951183, zwana dalej „Sprzedającym”.
3. Adresatem Promocji („Uczestnikiem” lub „Nabywcą”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnych w
celach niezwiązanych z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. będącą
konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, która jako dla pierwszych 3 (trzech) osób w czasie
trwania Promocji spełni łącznie następujące warunki:
a.

4.
5.
6.

7.

8.

w okresie Promocji, o którym mowa § 2 ust. 1 Regulaminu zawrze ze Sprzedającym umowę
rezerwacyjną, dotyczącą nabycia lokalu mieszkalnego realizowanego przez Sprzedającego w ramach
przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Osiedle Słoneczne w Żołędowie” oraz
b. dokona pełnej wpłaty I transzy tytułem opłaty rezerwacyjnej w terminie wskazanym w umowie
rezerwacyjnej (przy czym uznaje się, że za dokonanie zapłaty opłaty rezerwacyjnej uznaje się jej
zaksięgowanie w pełnej wysokości na rachunku bankowym Sprzedającego w wyznaczonym terminie)
oraz
c. uczestnikiem Promocji może być tylko nowy klient Sprzedającego tj. osoba, która nie zgłosiła
wcześniej (przed okresem Promocji, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu) zamiaru rezerwacji lub
zakupu Lokalu (w jakiejkolwiek formie), jak również nie zadeklarowała w jakikolwiek sposób
zainteresowania ofertą Sprzedającego.
O pierwszeństwie opisanym w ust. 3 i 4 powyżej decydować będzie termin oraz kolejność zawartych umów
rezerwacyjnych.
Udział w Promocji jest dobrowolny.
Sprzedający i Uczestnik potwierdzają, że zarówno Promocja, jak i dane osobowe Uczestnika, przetwarzane na
jej potrzeby związane są z realizacją umowy rezerwacyjnej. Uczestnik potwierdza, że otrzymał klauzulę
informacyjną dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych w momencie zawarcia umowy rezerwacyjnej.
Niezależnie, od spełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Uczestnik decydując
się na udział w Promocji - wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych identyfikacyjnych (w tym w
postaci wizerunku) przez Sprzedającego oraz danych osobowych identyfikacyjnych (w tym w postaci
wizerunku) w celu organizacji Promocji, a w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku, również w
celu informowania w publikacjach o działalności informacyjnej i promocyjnej Sprzedającego, związanych z
organizacją Promocji, na zasadach szczegółowo opisanych w Załączniku do niniejszego Regulaminu.
Jednocześnie, biorąc udział w Promocji - Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym
rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, przez Sprzedającego jego wizerunku
utrwalonego w trakcie Promocji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub obraz i dźwięk, poprzez jego
publikację w całości lub we fragmentach (w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań
dźwiękowych) w siedzibie Sprzedającego lub na stronach internetowych i intranetowych, w tym na profilach
mediów społecznościowych Sprzedającego oraz podmiotów

z nim współpracujących w organizacji Promocji lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach,
materiałach filmowych, oraz innego rodzaju firmowych materiałach informacyjnych (także w wersji
drukowanej i elektronicznej), rozpowszechnianych przez Sprzedającego w związku z organizacją Promocji lub
dotyczącej go działalności informacyjnej lub promocyjnej, z zastrzeżeniem, że ich wykorzystywanie w innym
kontekście i celu nie jest dozwolone.
§ 2.
Czas trwania promocji
1. Promocja trwa w okresie od dnia 5 grudnia 2020 r. do dnia 18 grudnia 2020 r. tj. łącznie w okresie 13

dni.
2. Sprzedający zastrzega sobie w każdym czasie prawo do skrócenia lub wydłużenia okresu obowiązywania

Promocji. O skróceniu lub wydłużeniu okresu obowiązywania Promocji Sprzedający będzie informował
niezwłocznie za pośrednictwem strony internetowej www.osiedlesloneczne.pl
§ 3.
Zasady Promocji
1. Prawo do skorzystania z Promocji nie przysługuje, a przyznane wygasa w razie:
a) Braku płatności pełnej kwoty I transzy wynikającej z umowy rezerwacyjnej, odstąpienia od tej
umowy lub jej wygaśnięcia bądź rozwiązania z jakiejkolwiek przyczyny.
§ 4.
Postanowienia dodatkowe
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji powinny być zgłoszone przez Uczestnika w formie pisemnej lub
mailowej na adres: marketing@ossl.pl
2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania Promocji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla
siedziby Sprzedającego.
§ 5.
Postanowienia końcowe
1. Przystępując do Promocji, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia
2. Regulamin wchodzi w życie od dnia 05.12.2020 r.
3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.osiedlesloneczne.pl

