REGULAMIN KONKURSU
I. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin (Regulamin konkursu) określa warunki oraz zasady uczestnictwa
w konkursie (Poleć i odbierz), organizowanym przez DEKPOL Spółkę Akcyjną (Organizator
konkursu) w imieniu własnym oraz podmiotów należących do jego grupy kapitałowej (Grupa
Kapitałowa Dekpol S.A.), zwanych łącznie jako Grupa Dekpol, na rzecz osób, które w czasie
trwania konkursu skutecznie polecą zakup lokalu mieszkalnego lub usługowego swoim bliskim
lub znajomym, zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
II. Definicje
a) DEKPOL S.A.(Organizator konkursu) – oznacza DEKPOL Spółkę Akcyjną z siedzibą
w Pinczynie 83-251, przy ul. Gajowej 31, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem 505979;
b) Polecający (Klient podmiotu z Grupy Dekpol) – oznacza osobę fizyczną (posiadającą
pełną zdolność do czynności prawnych) nieprowadzącą działalności gospodarczej
w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, która w przeciągu ostatnich pięciu
lat kalendarzowych przed zgłoszeniem Polecanego zawarła z podmiotem z Grupy Dekpol
umowę rezerwacyjną, umowę przedwstępną sprzedaży lub umowę deweloperską;
osobami wyłączonymi z konkursu są pracownicy oraz współpracownicy podmiotów
z Grupy Dekpol;
c) Polecany – oznacza osobę fizyczną lub prawną, która w wyniku rekomendacji
Polecającego zdecyduje się na zawarcie z Organizatorem konkursu umowy
deweloperskiej lub umowy przedwstępnej sprzedaży Lokalu, oraz wpłaci 20% wartości
brutto przedmiotu umowy;
d) Lokal – oznacza lokal mieszkalny lub usługowy na inwestycji realizowanej przez podmiot
z Grupy Dekpol;
e) Uczestnik konkursu - Polecany, Polecający;
III. Warunki skorzystania z konkursu
1. Konkurs kierowany jest do osób, które w okresie trwania konkursu spełnią poniższe
warunki:
a) Polecany
wypełni
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http://polec.dekpolmieszkania.pl/ , podając:
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• swoje imię, nazwisko, nr kontaktowy, adres email (z udziału w konkursie
wyłączone są zgłoszenia Polecanych, którzy wcześniej byli ujęci w bazie kontaktów
podmiotów z Grupy Dekpol.) W takim przypadku Polecany otrzyma informację
zwrotną o wyłączeniu jego osoby z udziału w konkursie;
• imię, nazwisko, adres email, adres do korespondencji Polecającego oraz nazwę
inwestycji w związku z którą Polecający zawarł jedną z umów wskazanych w pkt. II
lit. b powyżej;;
b) lub Uczestnicy konkursu stawią się w biurze sprzedaży Organizatora oraz
c) w okresie 90 dni od zgłoszenia lub stawienia się Uczestników konkursu w biurze
sprzedaży Polecany zawrze z podmiotem z Grupy Dekpol umowę przedwstępną
sprzedaży Lokalu lub umowę deweloperską oraz wpłaci 20% wartości brutto
przedmiotu umowy.
W momencie, gdy Polecany spełni wszystkie warunki zawarte w pkt. III ust. 1 oraz zostanie
potwierdzony status Polecającego jako Klienta podmiotu z Grupy Dekpol, Polecający
będzie uprawniony do otrzymania nagrody rzeczowej, która zostanie doręczona przesyłką
kurierską na adres uzgodniony odrębnie z Organizatorem.
Polecany zobowiązany jest posiadać zgodę Polecającego na przekazanie jego danych
Organizatorowi na potrzeby realizacji Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
w związku z nieuprawnionym przesłaniem przez Polecanego danych osobowych
Polecającego.
Uczestnik konkursu nie uiszcza żadnych opłat w związku z udziałem w konkursie.
Nagrodą w konkursie jest Irobot Roomba 615 o wartości 850 zł/netto jak również premia
pieniężna w wysokości 93,50 PLN (łącznie jako Nagroda), która zostanie przeznaczona
przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego Polecającego powstałego
w związku z uczestnictwem w konkursie.
Nagrodę otrzyma 100 uczestników konkursu, którzy jako pierwsi spełnią wszystkie warunki
uprawniające do jej otrzymania. Czas trwania konkursu związany jest z dostępnością
Nagród z puli przewidzianej przez Organizatora.

IV. Postanowienia dodatkowe
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Niniejszy Regulamin konkursu dostępny jest w biurze sprzedaży Organizatora oraz na
stronach
www.ecomilan.pl,
www.hotelgrano.pl,
www.veranoresidence.pl,
www.granoresidence.pl, www.pastelowe.dekpolmieszkania.pl, www.dekpolmieszkania.pl .
Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu konkursu w każdym czasie.
Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu w każdym czasie, poprzez
opublikowane stosownego ogłoszenia w biurze sprzedaży Organizatora.
Do interpretacji niniejszego Regulaminu konkursu uprawniony jest jedynie Organizator.
Organizator rozstrzyga wszelkie sprawy sporne oraz rozpoznaje ewentualne reklamacje
Uczestników konkursu.
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W sprawach nieuregulowanych Regulaminem konkursu stosuje się przepisy prawa
polskiego.
Ewentualne spory związane z konkursem rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd miejsca
siedziby Organizatora.

