Regulamin Promocji
1.
Organizatorem Promocji jest DOM100EU sp. z o.o. sp. komandytowa z
siedzibą w Gliwicach, adres: Podlesie 52, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w
Gliwicach, VII Wdział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000658753, zwana dalej „Organizatorem”.
2.
Adresatami Promocji są osoby, które podpisały przedwstępną umowę
sprzedaży domu / umowę deweloperską na inwestycji realizowanej przez Dom100EU
Sp. z o. o. sp komandytową (zwane dalej „Rekomendującymi”).
3.
Promocją objęci są Rekomendujący, którzy spełnią łącznie następujące
warunki:

są osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w zakresie
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami;

w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku prześlą za pomocą
formularza kontaktowe bądź na adres mailowy: polecsasiada@dom100.eu dane, tj.
imię, nazwisko, numer telefonu i adres mailowy osoby, która w okresie od dnia
01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku podpisze z Organizatorem umowę
deweloperską, o której mowa w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu
mieszkalnego lub domu i wpłaci I część ceny lokalu zgodnie z harmonogramem
płatności, przy czym wskazana rekomendowana osoba nie będzie w momencie
wysłania zgłoszenia w trakcie procesu zakupu lokalu w jakiejkolwiek inwestycji z
DOM100EU (zwanej dalej „Klientem”). Przez osobę będącą w trakcie procesu zakupu
lokalu należy rozumieć osobę, która rozpoczęła rozmowy lub negocjacje handlowe ze
spółką DOM100EU. W przypadku rekomendacji tego samego Klienta przez dwie
różne osoby o pierwszeństwie decyduje kolejność mailowego zgłoszenia (data,
godzina, minuta). Po stronie Rekomendującego leży zapewnienie, że poinformował
Klienta o przesłaniu jego danych osobowych. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności
w
związku z
nieuprawnionym
przesłaniem
przez
Rekomendującego danych osobowych Klienta. Dla swej ważności zgłoszenie, o
którym mowa w zdaniu poprzednim poza danymi wskazanymi powyżej powinno
zawierać również dane osoby zgłaszającej – Rekomendującego tj.: imię i nazwisko, nr
telefonu oraz nazwę inwestycji, na której Rekomendujący podpisał umowę zakupu
nieruchomości w spółce DOM100EU.
4.
Promocja obowiązuje w terminie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku,
zwanym dalej „Okresem Promocji”.
5.
Rekomendujący, którzy w Okresie Promocji spełnią łącznie warunki określone
w punkcie 3 niniejszego Regulaminu Promocji otrzymają w prezencie nagrodę
pieniężną w wysokości 1000 zł (tysiąc polskich złotych)
6.
Organizator po zatwierdzeniu podpisania umów deweloperskich zarówno przez
osobę rekomendującą jak i rekomendowaną poinformuje Rekomendującego o
przyznaniu nagrody i przewidywanym terminie możliwości odbioru przyznanych
nagród.
7.
Klient po otrzymaniu informacji o możliwości odbioru przyznanej nagrody ma
obowiązek w ciągu 30 dni odebrać nagrodę. W przypadku nieodebrania nagrody w
wyznaczonym terminie, Organizator przyjmuje, że Klient rezygnuje z przyznanej
nagrody i uprawnienie do odbioru nagrody wygasa.

8.
Nagroda będzie wydawana w biurze sprzedaży dewelopera DOM100EU po
podpisaniu protokołu odbioru nagrody i przekazaniu przez Rekomendujących, którzy
spełnili łącznie wszystkie warunki określone w pkt. 3.
9.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Promocji z powodów od
niego niezależnych.
10.
Organizator zastrzega możliwość zmiany warunków Promocji lub niniejszego
Regulaminu Promocji w każdym czasie z ważnych powodów.
11.
Dane osobowe Rekomendujących i Klientów będą przetwarzane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
12.
Administratorem danych osobowych Rekomendujących i Klientów jest
DOM100EU Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Gliwicach przy ul. Podlesie
52, 44-100 Gliwice. Dane osobowe Rekomendujących i Klientów przetwarzane będą
wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji oraz wydaniem nagród
oraz dla celów marketingowych. Informacje dotyczące Rekomendujących mogą być
przekazane do Urzędu Skarbowego oraz innych uprawnionych organów na podstawie
odpowiednich przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy
Rekomendujący i Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania
na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Wszelką
korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
prosimy kierować na adres spółki DOM100EU z dopiskiem „Dane Osobowe”.
13.
Do wartości każdej nagrody pieniężnej zostanie dodana dodatkowa nagroda
pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu
od osób fizycznych z tytułu wygranej w Promocji w kwocie stanowiącej 11,10 %
wartości danej nagrody. Zdobywca nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody
pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę
podatku należnego z tytułu wygranej nagrody w Konkursie.
14.
Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji powinny być zgłoszone w formie
pisemnej wraz z uzasadnieniem na adres mailowy: polecsasiada@dom100.eu w
terminie do dnia 31.01.2018 roku.
15.
Organizator zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od daty
otrzymania reklamacji.
16.
Wszelkie spory powstałe na tle Promocji będą rozpatrywane przez Sąd
powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
17.
Promocja nie dotyczy obecnych pracowników i współpracowników spółki
DOM100EU.

