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REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „HULAJ PO KLUCZE” 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki programu sprzedaży 

premiowej pod nazwą „Hulaj po klucze” (dalej: „Program”). 

2. Organizatorem Programu jest Polnord Warszawa – Ząbki Neptun Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Adama Branickiego 

15, 02-972 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000400056, NIP: 5862274117, REGON: 

221549090 (dalej: „Deweloper”), współorganizatorem Programu jest Polnord Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod 

numerem KRS: 0000041271, NIP: 583-000-67-67, REGON: 000742457. Polnord 

Warszawa – Ząbki Neptun sp. z o.o. oraz Polnord S.A. zwane dalej będą łącznie 

„Organizatorem”.  

3. Udział w Programie jest dobrowolny. 

4. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

5. Regulamin Programu jest dostępny na stronie www.neptun.polnord.pl, a także w 

Biurze Sprzedaży w Ząbkach przy ul. Andersena 38B, lokal 36.  

 

WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE 

§ 2 

1. Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, która ukończyła osiemnaście lat, 

będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która spełni łącznie 

następujące warunki: 

http://www.neptun.polnord.pl/
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a) w okresie od dnia 8 kwietnia 2019 roku do dnia 15 maja 2019 roku zawrze z 

Deweloperem umowę rezerwacyjną, a następnie w okresie nie dłużej niż 8 tygodni 

od dnia zawarcia umowy rezerwacyjnej zawrze umowę deweloperską której 

przedmiotem będzie lokal objęty umową rezerwacyjną, albo  

b) w okresie od dnia 8 kwietnia 2019 roku do dnia 15 maja 2019 roku zawrze z 

Deweloperem umowę przedwstępną (w przypadku budynków oddanych do 

użytkowania), 

dotyczącą lokalu mieszkalnego (z)realizowanego w ramach inwestycji „Neptun” w 

Ząbkach przez Dewelopera. 

3. Z uczestnictwa w Programie wyłączeni są: pracownicy oraz współpracownicy 

Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin wyżej określonych osób. Za 

członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków 

i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby, które zawarły umowę 

rezerwacyjną z Deweloperem przed dniem 8 kwietnia 2019 roku. 

4. Jeżeli stroną umowy rezerwacyjnej/umowy deweloperskiej/umowy przedwstępnej jest 

więcej niż jedna osoba fizyczna jako Uczestnika Programu traktuje się wszystkie te 

osoby łącznie. 

NAGRODA 

§ 3 

1. Uczestnik, który spełni wszystkie warunki określone w § 2 ust. 2 Regulaminu będzie 

uprawniony do otrzymania  od Dewelopera nagrody w postaci jednej hulajnogi marki 

Kawasaki KX-FS5.5 (dalej: „Nagroda”). 

2. Nagroda przysługiwać będzie 10 pierwszym Uczestnikom, którzy spełnią 

wszystkie warunki określone w § 2 ust. 2 Regulaminu.   

3. Przyznana Nagroda jest niezbywalna.  

4. Nagroda  nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent. 

5. Nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi w dniu zawarcia umowy 

deweloperskiej/przedwstępnej. 

6. W przypadku wyczerpania puli Nagród Organizator zastrzega prawo do zakończenia 

Programu. 
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7. O przyznaniu Nagrody decydować będzie kolejność zawarcia umowy rezerwacyjnej 

albo umowy przedwstępnej. W przypadku gdy Uczestnik nie zawrze umowy 

deweloperskiej w terminie określonym w §2 ust. 2 lit. a) Regulaminu nie będzie 

uprawniony do otrzymania Nagrody. 

8. W przypadku rozwiązania umowy deweloperskiej/umowy przedwstępnej zawartej 

pomiędzy Uczestnikiem a Deweloperem, Uczestnik zobowiązany będzie do zwrotu 

Nagrody albo jej równowartości Organizatorowi. 

 

TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 

§ 4.  

1. Reklamacje związane z Programem powinny być zgłaszane w formie pisemnej na 

adres: Polnord Spółka Akcyjna, ul. Adama Branickiego 15, 02-927 Warszawa z 

dopiskiem „ Hulaj po klucze”.  

2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do 

korespondencji, jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku braku 

potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do 

uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania. 

Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia 

zgłoszenia bez rozpoznania.  

3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania 

reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej. Uczestnik zostanie powiadomiony o 

sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu przez Organizatora. 

 

DANE OSOBOWE 

§ 5.  

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Programu zgodnie z 

Rozporządzeniem 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) (art. 6 ust. 1 lit. f). 
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2. Współadministratorami danych osobowych uczestników jest Polnord Warszawa – 

Ząbki Neptun Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Polnord S.A. z siedzibą w 

Warszawie. 

3. Podanie danych przez Uczestników jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji 

uprawnień wynikających z Regulaminu.  

4. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania oraz usunięcia.  

5. W przypadku gdyby jakakolwiek osoba powzięła wiedzę o naruszeniu jej prywatności w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych, przetwarzaniu jej danych niezgodnie z 

celem wynikającym z  Regulaminu proszona jest o niezwłoczne poinformowanie o 

zaistniałym fakcie na adres mailowy odo@polnord.pl lub za pośrednictwem poczty 

listem poleconym na adres: Polnord S.A. ul. Branickiego 15, 02-792 Warszawa. 

Nabywcy przysługuje także prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.   

6. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod 

adresem: https://www.polnord.pl/polityka-prywatnosci/  
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