
ZAŁĄCZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI  „WYKOŃCZENIE MIESZKANIA POD KLUCZ W CENIE 590 
ZŁ/M2” 

§ 1 INFORMACJE WSTĘPNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady Akcji Promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Wykończenie 
mieszkania pod klucz w cenie 590 zł/m2”, która dedykowana jest dla Klientów nabywających lokale mieszkalne w 
Inwestycji Dewelopera „Aluzyjna” (dalej jako: ”Regulamin”). 

2. Organizatorem akcji Promocyjnej jest: Aluzyjna DVE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 
komandytowa z siedzibą  przy ul. Marconich 11 lok. 4, 02-954 Warszawa, NIP: 9512469124.  

3. Przystąpienie do Akcji Promocyjnej jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 

§ 2 UCZESTNICY 

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, która spełni warunki określone niniejszym Regulaminem. 

§ 3 MIEJSCE, CZAS TRWANIA ORAZ WARUNKI PROMOCJI 

1. Akcja Promocyjna odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Akcja Promocyjna prowadzona pod nazwą „Wykończenie mieszkania pod klucz w cenie 590 zł/m2” będzie trwała 

od 01.02.2020 do 31.03.2020.  
3. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Akcji Promocyjnej jest  podpisanie umowy deweloperskiej z 

Organizatorem w terminie do dnia 31.03.2020 r.  
4. Rozpoczęcie realizacji Akcji Promocyjnej możliwe jest dopiero w momencie dokonania I wpłaty wynikającej  

z zawartej umowy deweloperskiej pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem Akcji Promocyjnej.  
5. Akcja promocyjna obejmuje mieszkania w metrażu od 43,92 m2 z wykluczeniem mieszkań z tarasami na ostatniej 

kondygnacji. 
6. Akcja Promocyjna prowadzona pod nazwą „Wykończenie mieszkania pod klucz w cenie 590 zł/m2” polega na 

wykonaniu dla Klienta Inwestycji Dewelopera  wykończenia mieszkania przez wskazanego przez Organizatora 
Wykonawcę. 

7. Klient zainteresowany Akcją Promocyjną wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych wraz z numerem 
telefonu i adresem e-mail do podmiotu, który będzie realizował prace wykończeniowe. 

8. Szczegółowy zakres prac wykończeniowych określała będzie Umowa zawarta pomiędzy Klientem, a Wykonawcą. 
9. Podmiotem wskazanym przez Organizatora i odpowiedzialnym za prawidłowe wykonanie usługi dotyczącej 

wykończenia mieszkania jest Deer Design Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibie w Warszawie (00-818) przy ul. Twardej 64 (NIP 527-278-94-41).  

10. Akcja promocyjna dotyczy możliwości skorzystania przez Klienta Inwestycji, który spełni warunki określone 
regulaminem, z promocyjnych cen na programy wykończeniowe „pod klucz” oferowane przez Wykonawcę w 
poniższych cenach: 

 Program SMART life w cenie – 590 zł brutto/m2 powierzchni mieszkania w Inwestycji 
 Program MODERN life w cenie - 890 zł brutto/m2 powierzchni mieszkania w Inwestycji 
 Program HIGH life w cenie - 1390 zł brutto/m2 powierzchni mieszkania w Inwestycji 

11. Zawarcie umowy na prace wykończeniowe objęte Promocją obowiązuje w terminie do dnia 30.04.2020 roku.  

§ 4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Organizator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej w rozumieniu 
przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1669.) - dalej 
„u.o.d.o”  oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 
119, str. 1 z późn. zm.) – dalej „RODO”. Uczestnikowi Akcji Promocyjnej przysługuje prawo wglądu do dotyczących 
go danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, w tym prawo do ich poprawiania oraz usunięcia. 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmienione warunki 
Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej na trzy dni przed wejściem w życie zmienionego 
Regulaminu. 

2. Promocja nie dotyczy umów deweloperskich i rezerwacyjnych, zawartych przed dniem obowiązywania Akcji 
Promocyjnej. 

3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w biurze sprzedaży inwestycji przy Aluzyjnej 19  
w Warszawie oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Marconich 11 lok. 4 w Warszawie oraz na stronie internetowej 
www.spinvest.pl W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie 
obowiązujące przepisy. 
 
 


