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REGULAMIN AKCJI „29.02 Dzień otwarty Marywilska Osiedle Kameralne”  

(„Regulamin”) 
 
 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 

1. Organizatorem akcji o nazwie „29.02 Dzień otwarty Marywilska Osiedle Kameralne” i 
fundatorem nagród jest Unidevelopment SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Kondratowicza 
37, 03-285 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000454437, NIP: 5213483781, zwana 
dalej „Organizatorem”. 

2. Akcja zostanie przeprowadzona przez Organizatora w biurze sprzedaży mieszczącym się w 
Warszawie, przy ul. Marywilskiej 58, zwanym dalej „Biurem Sprzedaży”  w dniu 29 lutego 
2020 roku. 

3. Regulamin Akcji jest dostępny w Biurze Sprzedaży oraz na stronie serwisu Organizatora 
dostępnej pod adresem https://unidevelopment.pl/news/2902-dzien-otwarty-na-
marywilska-osiedle-kameralne  

4. Podstawy organizacji Akcji oraz prawa i obowiązki uczestników Akcji określają Regulamin 
oraz obowiązujące przepisy prawa z uwzględnieniem przepisów prawa zapewniających 
ochronę konsumentów.   

 

§ 2 UCZESTNICTWO W AKCJI 

1. Uczestnikami Akcji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do 
czynności prawnych, posiadające status konsumenta w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu 
Cywilnego, spełniające warunki określone w Regulaminie, zwani dalej „Uczestnikami”. 

2. Uczestnikami Akcji nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, 
dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. 

3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.  
   

§ 3 PRZEBIEG I WARUNKI UDZIAŁU W AKCJI 

1. Aby wziąć udział w Akcji należy: 
a) w dniu 29 lutego 2020 roku w godzinach 10:00 – 16:00 w Biurze Sprzedaży zawrzeć 

umowę rezerwacyjną lub przedwstępną na zakup mieszkania z oferty Organizatora,  
b) do dnia przekazania nagrody uiścić wszystkie zobowiązania związane z realizacją 

w/w umowy. 
2. Z tytułu przystąpienia do Akcji Organizator nie pobiera od Uczestnika żadnych opłat lub 

wynagrodzenia. 
3. Osoba zainteresowana udziałem w Akcji powinna przed przystąpieniem do niej zapoznać się 

z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką 
Prywatności jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do Akcji. 

4. W przypadku zakupu jednego mieszkania z oferty Organizatora, przez więcej niż jednego 
Uczestnika, Uczestnikom  przysługuje tylko jedna Nagroda określona w §4 ust 1. 

5. W rozumieniu Regulaminu momentem przystąpienia do Akcji oraz uzyskania statusu 
Uczestnika jest moment podpisania umowy przedwstępnej, o której mowa w ust 1 lit. a). 

§ 4 PRZYZNANIE NAGRODY 

1. Każdy z Uczestników, który w terminie trwania Akcji spełni warunki wymienione w § 2 i 3 
Regulaminu otrzyma voucher o wartości 5000 zł brutto do zrealizowania w sieci sklepów 
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Leroy Merlin oraz dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 556 zł brutto, zwaną dalej 
łącznie „Nagrodą”. 

2. Organizator pobierze dodatkową nagrodę pieniężną będącą częścią Nagrody i przekaże ją do 
właściwego Urzędu Skarbowego celem uiszczenia podatku od nagród zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Voucher, o którym mowa w ust 1 powyżej należy zrealizować w terminie jego okresu 
ważności, podanego na jego rewersie. W przypadku wybrania przez Uczestnika oferty 
przekraczającej wartość vouchera, Uczestnik będzie zobowiązany dopłacić różnicę 
wynikającą z wysokości ceny wybranej przez siebie oferty. W przypadku wybrania przez 
Uczestnika oferty o niższej wartości niż wysokość vouchera, Organizator nie zwraca powstałej 
z tego powodu różnicy w cenie. 

4. Voucher zostanie przekazany Uczestnikowi w momencie protokolarnego odbioru mieszkania 
związanego umową, o której mowa w §3 ust 1 lit. a.  

5. Voucher zostanie wydany przez Organizatora wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, 
bez możliwości wypłaty jego równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę 
rzeczową. 

6. W przypadku zakupu przez danego Uczestnika więcej niż jednego mieszkania z oferty 
Organizatora i zawarciu umów określonych §3 ust 1, Uczestnik otrzyma Nagrody w ilości 
odpowiadającej ilości zakupionych mieszkań. 

 
§ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Administratorem danych osobowych w ramach Akcji jest Unidevelopment SA z siedzibą przy 
ul. Kondratowicza 37, 03-285 Warszawa.  

2. Dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim w celu i w związku z uczestnictwem w 
Akcji. 

3. Uczestnikowi przysługuje szereg praw wobec jego danych osobowych, które może wykonać 
kontaktując się z administratorem w sposób wskazany w Polityce Prywatności. 

4. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych zostały opisane w Polityce 
Prywatności dostępnej  po adresem https://unidevelopment.pl/page/polityka-prywatnosci  

§ 6 REKLAMACJE  

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji, mogą być zgłaszane: 
a) pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora: Unidevelopment SA ul. Kondratowicza 

37, 03-285 Warszawa, 
b) pocztą elektroniczną na adres e-mail Organizatora: marketing@unidevelopment.pl,  

2. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników przez cały okres trwania Akcji, nie 
później jednak niż w terminie 14  dni od daty zakończenia Akcji. 

3. Reklamacja powinna zawierać:  
a. imię i nazwisko Uczestnika, 
b. adres lub adres e-mail Uczestnika, 
c. numer telefonu Uczestnika,  
d. zwięzły opis i powód reklamacji. 

4. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów 
prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.  

5. O ile powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Organizator udzieli 
odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, w sposób 
odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji 
adres albo pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacji lub z którego reklamacja 
została przesłana. 

6. Organizator nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie 
z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. 

 
§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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1. Do spraw uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się prawo polskie, chyba, że co 
innego wynika w przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących. 

2. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu przestanie obowiązywać wskutek zmian 
przepisów prawa lub orzeczenia sądu, nie ma to żadnego wpływu na ważność i 
przestrzeganie pozostałych postanowień Regulaminu. 

3. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, które nie zostaną rozstrzygnięte 
polubownie, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce, chyba, że co 
innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Prawa związane z Akcją nie mogą być odsprzedawane lub przenoszone pomiędzy 
Uczestnikami Akcji. 
 

 
Warszawa, dnia 28 lutego 2020r. 

 
 
 

 


