Regulamin Promocji „Hulajnogą do pracy”
prowadzonej przez Euro Styl S.A. z siedzibą w Gdańsku
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod
nazwą „Hulajnogą do pracy”, zwana dalej „Promocją”.
2. Organizatorem Promocji „Hulajnogą do pracy” jest Euro Styl Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul.
Leszczynowa nr 6, 80-175 Gdańsk, REGON 220366653, NIP 5832968619, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS 0000671284, o kapitale zakładowym w wysokości 36 177 312 zł, w całości
wpłaconym, zwana dalej „Deweloperem”.
3. Adresatem Promocji („Uczestnikiem”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, dokonująca z Deweloperem czynności prawnych w celach niezwiązanych z
prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. będącą konsumentem w rozumieniu
art. 221 kodeksu cywilnego, która spełniła łącznie następujące warunki:
a) w okresie Promocji, o którym mowa § 2 ust. 1 Regulaminu, po raz pierwszy odwiedziła terenowy punkt
sprzedaży Dewelopera znajdujący się w kawiarni Starbucks w kompleksie Alchemia w Gdańsku lub w Biurze
Sprzedaży zlokalizowanym w Gdańsku przy Al. Zwycięstwa 13A lub w Gdyni przy ul. Łużycka 8A (w przypadku
wizyty w którymkolwiek z wyżej wymienionionych Biur Sprzedaży konieczne jest wcześniejsze, telefoniczne
bądź mailowe zarezerwowanie wizyty w okresie Promocji), a następnie zgłosiła chęć uczestnictwa w
Promocji;
b) do dnia 15 grudnia 2018 r. zawarła z Deweloperem umowę deweloperską sprzedaży lokalu mieszkalnego w
rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie
praw
nabywcy lokalu mieszkalnego oraz
domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2016 poz. 555 z poźn.zm.) oraz wpłaciła na rzecz Dewelopera I (pierwszą)
ratę płatności świadczenia pieniężnego na poczet ceny nabycia prawa własności Lokalu – jako zadatek
(zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy deweloperskiej), w ramach jednego z następujących
przedsięwzięć deweloperskich: „Scena Apartamenty”, „Osiedle Idea”, „Spektrum”, „Osiedle Mezzo”;
c) Uczestnikiem Promocji może być tylko nowy klient Dewelopera tj. osoba, która nie zgłosiła wcześniej (przed
okresem Promocji, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu) zamiaru rezerwacji Lokalu (w jakiejkolwiek
formie), jak również nie zadeklarowała w jakikolwiek sposób zainteresowania ofertą Dewelopera.
Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy osoby, która jest w chwili wejścia w
życie Regulaminu stroną zawartej z Deweloperem i obowiązującej w okresie trwania Promocji umowy
deweloperskiej, umowy przedwstępnej lub umowy przenoszącej własność Lokalu, na którejkolwiek z
inwestycji realizowanej przez Dewelopera, a wizytę opisaną w § 1 ust. 3 lit. a), osoba ta odbywa celem
nabycia kolejnego Lokalu wchodzącego w skład przedsięwzięć deweloperskich objetych Promocją.
4. Uczestnicy, którzy spełnią łącznie warunki określone w ust. 3 powyżej będą uprawnieni do zakupienia od
Dewelopera w ramach sprzedaży łączonej, Elektryczną hulajnogę Xiaomi MiJia Elektric Scooter za kwotę 1 zł
(słownie: jeden złoty 00/100) + VAT, w formie odrębnej umowy sprzedaży na zasadach określonych w dalszej
części niniejszego Regulaminu.
5. Udział w Promocji jest dobrowolny.
§ 2.
Czas trwania promocji
1. Promocja trwa w okresie od dnia 14.11.2018 r. do dnia 15.11.2018 r. tj. łącznie w okresie dwóch dni.
2. Deweloper zastrzega sobie w każdym czasie prawo do skrócenia lub wydłużenia okresu obowiązywania
Promocji. O skróceniu lub wydłużeniu okresu obowiązywania Promocji Deweloper będzie informował
niezwłocznie za pośrednictwem strony internetowej www.eurostyl.com.pl.
§ 3.
Zasady Promocji
1. W ramach Promocji, po spełnieniu łącznie wszystkich warunków uczestnictwa wymienionych w § 1 ust. 3
powyżej, Uczestnik uzyskuje prawo do skorzystania z oferty sprzedaży na mocy odrębnej umowy zawartej z
Deweloperem Elektrycznej hulajnogi Xiaomi MiJia Elektric Scooter (zwana dalej „Hulajnogą”), a tym samym do
zakupu na preferencyjnych warunkach, tj. z uwzględnieniem dokonywanej w ramach sprzedaży łączonej
hulajnogi, której cena, po spełnieniu wszystkich warunków Promocji zostanie ustalona na kwotę 1 zł (słownie:
jeden złoty 00/100) + VAT.
2. Na jeden lokal mieszkalny przysługuje tylko jedna hulajnoga. W razie nabywania lokalu w ramach ustawowej
wspólności majątkowej małżeńskiej, obu małżonkom przysługuje wspólnie 1 (jedna) hulajnoga, a w przypadku
nabywania lokalu w ramach współwłasności w częściach ułamkowych, 1 (jedna) hulajnoga przysługuje wspólnie
wszystkim nabywcom danego lokalu.

3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia jakichkolwiek dodatkowych wartości lub cech hulajnogi, ani
otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.
4. W przypadku niedostępności modelu hulajnogi opisanej w ust. 1 powyżej, Deweloper dostarczy Uczestnikowi
inny model hulajnogi, o tożsamych lub zbliżonych parametrach.
5. Hulajnoga zostanie wydana Uczestnikowi bezpośrednio po zawarciu umowy sprzedaży hulajnogi w Biurze
Sprzedaży Dewelopera w Gdańsku przy Al. Zwycięstwa 13A lub Gdyni przy ul. Łużycka 8A , po wcześniejszym
spełnieniu łącznie wszystkich warunków Promocji, o których mowa w § 1 ust. 3 powyżej.
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§ 4.
Postanowienia dodatkowe
Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji powinny być zgłoszone przez Uczestnika w formie pisemnej lub
mailowej na adres: gdansk@eurostyl.com.pl .
Deweloper zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji i
poinformować o jej wyniku w formie pisemnej lub mailowej. Reklamacje, które wpłyną do Dewelopera po
upływie 30 dni od dnia zakończenia Promocji, nie będą rozpatrywane.
Wszelkie spory powstałe na tle wykonania Promocji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Dewelopera.
Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami, w szczególności
Promocja nie przysługuje w sytuacji wynegocjowania przez osoby podpisujące umowę deweloperską
szczególnych dogodnych warunków cenowych zakupu określonego lokalu, względnie w przypadku zastosowania
przez Dewelopera cen promocyjnych na określony lokal.
Prawo do skorzystania z Promocji nie przysługuje, a przyznane wygasa w razie:
a) braku zapłaty przez Uczestnika ceny z tytułu nabycia hulajnogi w ramach sprzedaży łączonej, o której mowa
w § 3 ust. 1;
b) odstąpienia (przez którąkolwiek ze stron), rozwiązania lub wygaśnięcia z jakiejkolwiek przyczyny umowy
deweloperskiej, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt b); Postanowienie dotyczące zasad zwrotu zadatku,
określone w § 11 ust. 4 wzoru umowy deweloperskiej nie znajduje zastosowania;
Niezależnie od zaistnienia przesłanek opisanych powyżej w ust. 5 lit a – b, Uczestnik Promocji zobowiązany
będzie do zapłaty całej ceny z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego w kwocie i na zasadach określonych w tej
umowie.
§ 5.
Postanowienia końcowe

1. Przystępując do Promocji, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia
2. Regulamin wchodzi w życie od dnia 7.11.2018 r.
3. Regulamin jest dostępny w Biurach Sprzedaży Dewelopera pod adresem: Gdańsk, Al. Zwycięstwa 13A, Gdynia,
ul. Łużycka 8A oraz na stronie internetowej: www.eurostyl.com.pl .

