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REGULAMIN SPECJALNEJ OFERTY PROMOCYJNEJ  

PROJEKT DOMU Z KOLEKCJI MURATORA  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. SPECJALNA OFERTA PROMOCYJNA skierowana jest do wszystkich przyszłych Klientów Organizatora zainteresowanych 

nabyciem Usługi. 

1.2. Organizatorem SPECJALNEJ OFERTY PROMOCYJNEJ jest spółka Nowe Domy Polska SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa i adres do 

doręczeń: ul. Piłsudskiego 31/330, 05-120 Legionowo), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000605696; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd 

Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS; NIP: 5252650071, 

REGON: 363891348, adres poczty elektronicznej: biuro@nowedomypolska.pl. 

DEFINICJE 
2.1.1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający przystąpienie do 

SPECJALNEJ OFERTY PROMOCYJNEJ. 

2.1.2. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej działająca 

na podstawie przepisów prawa, która zamierza zawrzeć umowę wykonania Usługi z Organizatorem. 

2.1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 

2.1.4. Murator PROJEKTY – podmiot współpracujący z Organizatorem – spółka ZPR MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie, 

04-187 Warszawa, ul. Dęblińska 6, NIP 526-00-08-745, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000291159. 

2.1.5. PREMIA – premia dla Klienta za uczestnictwo w SPECJALNEJ OFERCIE PROMOCYJNEJ na zasadach zawartych w 

niniejszym Regulaminie. 

2.1.6. PROJEKT DOMU – projekt domu dostępny w Kolekcji Muratora, na podstawie którego Organizator może wykonać 

swoją Usługę dla Klienta. 

2.1.7. SPECJALNA OFERTA PROMOCYJNA – akcja promocyjna organizowana przez Organizatora zgodnie z niniejszym 

Regulaminem. 

2.1.8. REGULAMIN – niniejszy regulamin SPECJALNEJ OFERTY PROMOCYJNEJ. 

2.1.9. SERWIS INTERNETOWY – serwis internetowy Organizatora dostępny pod adresem: http://nowedomypolska.pl/. 

2.1.10. ORGANIZATOR – spółka Nowe Domy Polska SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą 

w Warszawie (adres siedziby: ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa i adres do doręczeń: ul. Piłsudskiego 31/330, 

05-120 Legionowo), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000437179; 

sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy 

w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS;0000605696, NIP: 5252650071, REGON: 363891348. 

Adres poczty elektronicznej: biuro@nowedomypolska.pl; numer telefonu: 531 121 212; strona internetowa: 

www.nowedomypolska.pl.  

2.1.11. USŁUGA – usługa kompleksowej realizacji budowy domu w jednej z technologii będących w ofercie Organizatora 

wykonywana przez Organizatora na rzecz Klienta na podstawie odrębnej Umowy. 

WARUNKI SPECJALNEJ OFERTY PROMOCYJNEJ, PREMIA 
3.1.  SPECJALNA OFERTA PROMOCYJNA obowiązuje od 01.09.2016 do 31.12.2017. 

3.2.  SPECJALNA OFERTA PROMOCYJNA polega na otrzymaniu przez Klienta spełniającego warunki udziału w    

SPECJALNEJ OFERTY PROMOCYJNEJ Premii, która może polegać na: 

 3.2.1. otrzymaniu przez Klienta zwrotu poniesionej ceny zakupu Projektu Domu i kosztu adaptacji do kwoty 5000 zł 

brutto (słownie pięć tysięcy zł) lub 

3.2.2. otrzymaniu przez Klienta finansowania zakupów w Ikea o wartości 5000 zł brutto (słownie pięć tysięcy zł) – 

dotyczy mebli w stałej zabudowie (meble kuchenne w tym AGD oraz szafy wnękowe). 

3.3.Klient uprawniony jest do otrzymania tylko jednej postaci Premii wskazanych w pkt. 3.2.1. – 3.2.2 Regulaminu. 

3.4. Warunkiem otrzymania Premii przez Klienta jest spełnienie przez niego łącznie trzech warunków: 

 3.4.1. (1) zakup Projektu Domu z Kolekcji Muratora potwierdzony dowodem zakupu (faktura VAT) w okresie 

od 01.09.2016 do 31.12.2017 



Strona 2  

 3.4.2. (2) zawarcie przez Klienta z Organizatorem umowy wykonania Usługi na podstawie zakupionego Projektu Domu 

do dnia 01.06.2018.oraz 

3.4.3. (3) dokonanie przez Klienta wpłaty tytułem zadatku co najmniej 10 (dziesięć) % wartości wynagrodzenia za 

Usługę, której dotyczy Umowa nie później niż 14 dni po zawarciu Umowy. 

3.5. Po wybraniu opcji promocyjnej, o której mowa w pkt. 3.2.1. oraz 3.2.2 Regulaminu Organizator dokona płatności 

za wybraną opcję w terminie 30 dni od dnia spełnienia przez Klienta wszystkich warunków, o których mowa 

w pkt. 3.4. niniejszego Regulaminu. 

3.6.     SPECJALNA OFERTA PROMOCYJNA nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi Usług. 

3.7.     ORGANIZATOR wyraża zgodę na przeniesienie praw do skorzystania ze Specjalnej Oferty Promocyjnej na inną osobę.  

DANE OSOBOWE 
4.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu 

jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym 

punkcie Regulaminu. 

4.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania 

ze SPECJALNEJ OFERTY PROMOCYJNEJ skutkuje odmową udziału w niej. 

4.3. Celem zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora jest: realizacja SPECJALNEJ OFERTY 

PROMOCYJNEJ. 

4.4. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub 

podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. 

4.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych 

Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, 

czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, 

nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały 

zebrane. 

4.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną 

na adres: biuro@nowedomypolska.pl albo pisemnie na adres Administratora: ul. Piłsudskiego 31/330, 

05-120 Legionowo. 

WARUNKI REZYGNACJI I WYPOWIEDZENIA UDZIAŁU W SPECJALNEJ OFERCIE 

PROMOCYJNEJ 
5.1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w SPECJALNEJ OFERCIE 

PROMOCYJNEJ poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: biuro@nowedomypolska.pl lub też pisemnie na adres: ul. Piłsudskiego 31/330, 05-120 

Legionowo. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym. 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
6.1. Reklamacje związane ze SPECJALNĄ OFERTĄ PROMOCYJNĄ Klient może składać za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: biuro@nowedomypolska.pl lub też pisemnie na adres: ul. Piłsudskiego 31/330, 05-120 

Legionowo. 

6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, 

w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy 

rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie 

wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia 

złożenia reklamacji. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
7.1. Prawem właściwym dla SPECJALNEJ OFERTY PROMOCYJNEJ jest prawo polskie i język polski. 

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów 

prawa, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin 

wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient 

został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w SPECJALNEJ OFERCIE 

PROMOCYJNEJ w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała 

wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu 

nie ma wpływu na już zawarte umowy o wykonanie Usługi. 

7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne 

właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 


