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REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 

 „Wybierz mieszkanie - spraw sobie rower" 

§ 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem sprzedaży premiowej pod nazwą „Wybierz mieszkanie - spraw sobie rower” jest OKRE 

Saperska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-146), ul. Komitetu Obrony Robotników 48 (poprzednia 

nazwa ulicy: ul. 17 Stycznia), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, 

pod numerem KRS 0000179424, NIP: 5262486696 („Organizator"). 

2. Akcja promocyjna odbywać się będzie w okresie od 28.03.2018 roku do 31.05.2018 r., na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej („Czas trwania promocji”). 

3. Akcja promocyjna skierowana jest do osób fizycznych zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

(„Uczestnik”). 

4. Z udziału w Akcji Promocyjnej wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz pracownicy spółek powiązanych 

pośrednio lub bezpośrednio kapitałowo z Organizatorem. 

5. Udział w Akcji Promocyjnej i podanie przez Uczestników danych związanych z udziałem w Akcji 

Promocyjnej jest dobrowolne. 

6. Akcja Promocyjna nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, których wynik zależy 

od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych.  

§ 2. 

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ 

W celu wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej oraz uzyskania nagrody, o której mowa w § 3 regulaminu, Uczestnik 

sprzedaży premiowej powinien spełnić łącznie warunki zawarte w ust. 1 lub 2 poniżej: 

1.  

a) w Czasie trwania promocji, tj. w okresie pomiędzy 28.03.2018r. a 31.05.2018r. zawrzeć z 

Organizatorem umowę rezerwacyjną, której przedmiotem będzie rezerwacja dowolnie wybranego 

mieszkania zlokalizowanego przy ul. Saperskiej 30 w Poznaniu (przedsięwzięciu deweloperskim 

realizowanym przez Organizatora), 

b) w terminie 30 dni od daty podpisania umowy rezerwacyjnej, o której mowa powyżej, zawrzeć z 

Organizatorem umowę deweloperską, której przedmiotem będzie zakup dowolnie wybranego 

mieszkania zlokalizowanego przy ul. Saperskiej 30 w Poznaniu, oraz 

c) wpłacić we wskazanym wyżej terminie na rachunek wskazany w umowie deweloperskiej zawartej z 

Organizatorem, pierwszą ratę za mieszkanie o którym mowa powyżej, zgodnie z harmonogramem 

wpłat opisanych w umowie deweloperskiej; 

 lub 

2.  

a) w Czasie trwania promocji, tj. w okresie pomiędzy 28.03.2018r. a 31.05.2018r. zawrzeć z 

Organizatorem umowę deweloperską, której przedmiotem będzie zakup dowolnie wybranego 

mieszkania zlokalizowanego przy ul. Saperskiej 30 w Poznaniu (przedsięwzięciu deweloperskim 

realizowanym przez Organizatora), oraz 
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b) wpłacić we wskazanym wyżej terminie na rachunek wskazany w umowie deweloperskiej zawartej z 

Organizatorem, pierwszą ratę za mieszkanie o którym mowa powyżej, zgodnie z harmonogramem 

wpłat opisanych w umowie deweloperskiej.  

 

§ 3. 

NAGRODY 

1. Uczestnik, który spełni warunki uzyskania nagrody, określone w § 2 powyżej, otrzyma w terminie i na 

zasadach określonych w § 4 regulaminu, („Nagroda”): 

a) nagrodę w formie bonu pieniężnego wystawionego na imię i nazwisko Uczestnika o indywidualnym 

numerze seryjnym („Voucher”) o wartości 3.710 zł, uprawniającego do zakupu roweru marki Gazelle 

u wyłącznego importera rowerów marki GAZELLE na terenie Polski - ART&BIKE Maria Przedpełska-

Najder, z siedzibą ul. Długa 8, 87-100 Toruń, NIP: 9562025487 (https://www.gazelle.pl/rowery/) – 

zwana dalej: „ART&BIKE”, oraz  

b) dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość podatku dochodowego od 

nagród w sprzedaży premiowej, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych w wysokości 412 zł. 

2. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w ust. 1 lit. b), zostanie potrącona przez Organizatora i 

przeznaczona na pokrycie przez niego jako płatnika, należnego podatku dochodowego od nagród w 

sprzedaży premiowej, pobranego przez Organizatora zgodnie z art. 41 ust. 4 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 

2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

§ 4. 

REALIZACJA NAGRÓD 

1. Organizator w terminie 14 dni od dnia łącznego spełnienia przez Uczestnika warunków wskazanych w § 2 

ust. 1 lub w § 2 ust. 2 Regulaminu wyśle na adres e-mail Uczestnika, wskazany w zawartej z Organizatorem 

umowie deweloperskiej, o której mowa w § 2 ust. 1 lit b) powyżej lub w § 2 ust. 2 lit a) powyżej potwierdzenie 

przyznania Nagrody oraz termin jej odbioru.  

2. Odbiór Vouchera przez Uczestnika, o którym mowa w ust. 1 powyżej powinien nastąpić nie później niż w 

ciągu 14 dni od momentu poinformowania o przyznaniu Nagrody. Odbiór Vouchera możliwy będzie w 

Biurze Sprzedaży zlokalizowanym przy ul. Paderewskiego 8 w Poznaniu. Odbiór Vouchera zostanie 

pokwitowany osobiście przez Uczestnika. 

3. Realizacja Vouchera nastąpi bezpośrednio w ART&BIKE. Uczestnik może zrealizować Voucher poprzez 

dokonanie płatności Voucherem za wybrany z oferty przedstawionej przez ART&BIKE rower marki Gazelle. 

Uczestnik może również nabyć od ART&BIKE inny produkt o wartości wyższej niż wartość Vouchera, 

jednakże wówczas Uczestnik pokrywa we własnym zakresie różnicę pomiędzy wartością Vouchera, a 

wartością nabytego produktu.  

4. Odbiór Nagrody wybranej przez Uczestnika w ART&BIKE nastąpi bezpośrednio w punkcie partnerskim 

ONE MORE BIKE, zlokalizowanym przy ul. Bukowskiej 82/84 w Poznaniu.  

5. Uczestnik realizując Voucher jest zobowiązany w momencie zapłaty ceny za rower/produkt do przekazania 

Vouchera przedstawicielowi ART&BIKE.  

6. Voucher nie może być zrealizowany, jeśli nosi on oznaki fałszerstwa lub zniszczenia (zamazania, kreślenia, 

klejenia itp.). 
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7. W przypadku zniszczenia Vouchera duplikat nie będzie wydany.  

8. W przypadku niezrealizowania Vouchera przez Uczestnika w terminie do dnia 29.11.2019r., Uczestnikowi 

nie przysługuje zwrot jego równowartości. Zakup roweru lub innego produktu wartości niższej niż wartość 

Vouchera nie uprawnia Uczestnika do otrzymania różnicy pomiędzy wartością Vouchera, a wartością 

nabytego roweru/produktu.  

9. Pobrany przez Organizatora (jako płatnika) zryczałtowany podatek od nagród zostanie przez Organizatora 

rozliczony z właściwym urzędem skarbowym, deklaracją PIT-8AR. 

§ 5. 

DANE OSOBOWE 

1. Uczestnicy sprzedaży premiowej wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych 

osobowych w celu przeprowadzenia sprzedaży premiowej „Wybierz mieszkanie - spraw sobie rower", w tym 

wydania nagród i do dokonania przez Organizatora rozliczenia z właściwym urzędem skarbowym, 

deklaracją PIT-8AR. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z 

przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 

2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przeprowadzenia sprzedaży 

premiowej „Wybierz mieszkanie - spraw sobie rower" i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Uczestnikom 

przysługuje prawo do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich 

przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

3. Administratorem zbioru danych osobowych uczestników sprzedaży premiowej jest Organizator.  

 

§ 6. 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, Uczestnicy winni zgłaszać 

Organizatorowi na piśmie. 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i 

uzasadnienie reklamacji. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania. 

4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji, powiadomiony listem poleconym na adres podany 

przez Uczestnika promocji. 

5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone 

przed sądem powszechnym w postępowaniu cywilnym. 

 

§ 7. 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Niniejszy regulamin jest jawny i będzie udostępniany: 

− w Biurze Sprzedaży Organizatora – ul. Paderewskiego 8 w Poznaniu, oraz 

− na stronie internetowej Organizatora www.saperska30.pl.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i warunków promocji w czasie trwania sprzedaży 

premiowej, jeżeli jest to uzasadnione celem Akcji promocyjnej i nie wpłynie na pogorszenie jej warunków, z 
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tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Wszelkie zmiany regulaminu 

będą publikowane na stronie internetowej Organizatora www.saperska30.pl. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu 

cywilnego i innych ustaw. 

 

 

 

Poznań, 27 marca 2018r. 
 


