
 
 
 

Regulamin Akcji Promocyjnej 
„Prezentowa Wiosna w Dąbrówce!” 

z  dnia 30.01.2018 
(dalej: „Akcja Promocyjna”) 

 

§ 1 
[Postanowienia ogólne] 

 
1. Organizatorem Akcji Promocyjnej „Prezentowa Wiosna w Dąbrówce!” jest spółka Nickel Invest Nr 

11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 (62- 002 Suchy Las), wpisana do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe 

Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000645193 posiadającą NIP: 9721267956 oraz 

REGON: 365798357, która realizuje przedsięwzięcie deweloperskie pn. Osiedle Księżnej Dąbrówki 

FOSOWA (dalej „Fosowa”) i Osiedle Księżnej Dąbrówki GOŚCINIEC (dalej „Gościniec”) w Dąbrówce 

(dalej łącznie „Inwestycja”).  

2. Akcja organizowana jest na stronie internetowej www.nickel.com.pl oraz www.dabrowki.com.  

3. Akcja trwa od 01 lutego 2018 roku do 06 kwietnia 2018 roku na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej. 

4. Wszelkie pytania związane z Akcją należy kierować na adres: sprzedaz@nickel.com.pl 

5. Organizator oświadcza, że Akcja Promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry 

hazardowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. 

6. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i spółek powiązanych z 

Organizatorem. 

§ 2 
[Warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej] 

 
1. Warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej określa niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”).  

2. Przystąpienie do Akcji Promocyjnej jest dobrowolne i oznacza akceptację postanowień 

Regulaminu. 

3. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej jest każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych, która w okresie jej obowiązywania zawrze z Organizatorem umowę 

deweloperską w okresie od 01 lutego 2018 roku do 06 kwietnia 2018 roku, której przedmiotem 

będzie lokal mieszkalny/dom jaki powstanie w ramach Przedsięwzięcia deweloperskiego i 

dokonają wpłaty na poczet nabycia lokalu mieszkalnego/domu w wysokości co najmniej 10% ceny 

brutto na warunkach i w zasadach wskazanych w umowie deweloperskiej. 

 

 

http://www.nickel.com.pl/
http://www.dabrowki.com/


 
 
 

§ 3 
[Upominek] 

 
1. W ramach Akcji Promocyjnej każdy Uczestnik spełniający warunki określone w § 2 otrzyma jeden 

Upominek dowolnie przez Uczestnika wybrany odpowiednio z listy dla Fosowej bądź z listy dla 

Gościńca – w zależności od tego której z inwestycji dotyczy zwarta przez Uczestnika umowa 

deweloperska, stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu (dalej „Upominek”), jeśli: 

a. w związku z zawarciem umowy deweloperskiej nie otrzymał jeszcze Upominku, 

b. bezpośrednio (po zawarciu umowy deweloperskiej) lub za pośrednictwem poczty email, 

na adres wskazany w §1 ust. 5, przekazał oświadczenie o wyborze Upominku oraz 

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z 

udziałem w Akcji promocyjnej. 

2. Za każdą zawartą przez Uczestnika umowę deweloperską Uczestnikowi przysługuje jeden 

upominek wybrany z odpowiedniej listy. 

3. Niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty zgodnie z zapisami §2 Regulaminu, informacja o miejscu i 

sposobie odebrania Upominku zostanie przesłana zwrotnie na adres mailowy Uczestnika, z jakiego 

Organizator otrzymał informacje o wyborze Upominku. 

4. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Upominku. 

§ 4 
[Postępowanie reklamacyjne] 

 
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej prowadzenia Akcji 

Promocyjnej niezgodnie z niniejszym Regulaminem. Reklamacje należy składać w formie pisemnej 

na adres siedziby spółki, tj. NICKEL Invest Nr 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 (62- 002 Suchy Las) z dopiskiem: 

„Prezentowa Wiosna w Dąbrówce!” lub na adres mailowy: sprzedaz@nickel.com.pl w terminie 10 

dni od otrzymania Upominku lub od powzięcia informacji o zdarzeniu stanowiącym podstawę 

reklamacji.  

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko reklamującego, adres do korespondencji oraz 

przyczyny złożenia reklamacji.  

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora. 

Reklamujący o decyzji Organizatora co do rozpatrzonej reklamacji zostanie poinformowany w 

formie pisemnej lub elektronicznej. 

 

§ 6 
[Postanowienia końcowe] 

 

1. Organizator jest uprawnione do wprowadzenia w każdym czasie zmian do niniejszego 

Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie 

internetowej Organizatora pod adresem:  http://www.nickel.com.pl/   

http://www.nickel.com.pl/


 
 
 
2. Organizator jest uprawniony do zakończenia niniejszej Akcji Promocyjnej w każdym czasie bez 

podania przyczyny, przy czym wszyscy Uczestnicy, którzy spełnili wymogi otrzymania Upominku 

przed datą zakończenia Akcji Promocyjnej otrzymają Upominek na warunkach określonych w 

niniejszym Regulaminie. 

3. Podanie danych osobowych przez Uczestników w korespondencji elektronicznej lub pisemnej z 

Organizatorem oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora 

w celach związanych z Akcją Promocyjną zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz 

do ich poprawiania i zmiany. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale 

konieczne do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej, otrzymania Upominku lub rozpatrzenia 

reklamacji. 

4. Organizator nie jest gwarantem ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wad Upominku, 

Uczestnik wraz z Upominkiem otrzyma dokumenty gwarancyjne wydane przez producenta.  

5. Organizator może wstrzymać wydanie Upominku w przypadku, jeśli Uczestnik nie przekaże mu 

danych osobowych, o których mowa w ustępie 3 niniejszego paragrafu, których brak uniemożliwia 

wydanie Upominku Uczestnikowi. Organizator może wstrzymać wydanie Upominku do chwili 

otrzymania stosownych danych osobowych od Uczestnika. W przypadku, jeżeli Uczestnik nie 

przekaże Organizatorowi tych danych najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, o 

której mowa w §2 Regulaminu, Uczestnik traci prawo do otrzymania Upominku. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

Wszelkie spory związane z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozpatrywane przez właściwy 

rzeczowo Sąd w Poznaniu. 


