Regulamin Promocji „Zmywarka za 1zł”
prowadzonej przez Euro Styl Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji „Zmywarka za 1zł”, zwanej w dalszej części Regulaminu „Promocją”, jest Euro Styl
S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Leszczynowej 6 (80-175) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy, pod nr KRS 0000483497, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Promocja obowiązuje od 12 września 2019 roku do 31 października 2019 roku.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji bez podawania przyczyny. O
wcześniejszym zakończeniu Promocji Organizator powiadomi na swojej stronie internetowej
www.eurostyl.com.pl, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
4. W Promocji może brać udział każda osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
b) jest konsumentem w rozumieniu przepisów prawa;
c) zawarła umowę deweloperską w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw
nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub umowę przedwstępną sprzedaży lokalu
mieszkalnego z którąkolwiek spółką w ramach grupy kapitałowej Euro Styl;
d) w terminie obowiązywania Promocji zawrze z Degutis Studio Architektury umowę na wykonanie projektu
wykończenia lokalu mieszkalnego (będącego przedmiotem umowy, o której mowa pod lit. c) powyżej) „pod
klucz” wraz z zabudową meblową kuchenną – w wariancie Standardowym, Optymalnym, Premium, z którymi
można zapoznać się na stronie internetowej www.eurostyl.com.pl
zwana dalej „Uczestnikiem”.
5. Udział w Promocji jest dobrowolny.
§2
Dane osobowe
1. Uczestnik Promocji wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych przez Organizatora.
2. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
3. Wszystkie dane osobowe Uczestników promocji będą przechowywane oraz przetwarzane w celach
realizacji niniejszej Promocji.
4. Uczestnikowi Promocji, którego dane osobowe zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych
Organizatora, przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
§2
Zasady Promocji
1. Uczestnik, który w okresie trwania Promocji spełnia warunki określone w § 1 ust. 4, a ponadto:
b) zawrze z którąkolwiek spółką w ramach grupy kapitałowej Euro Styl umowę na wykonanie prac budowlano
– wykończeniowych (zgodnie z projektem wykończenia lokalu mieszkalnego) a także zawrze umowę na
dostawę i montaż sprzętu AGD z Organizatorem, po wcześniejszej akceptacji wyceny tych prac przez
Uczestnika oraz
c) przed odbiorem prac budowlano-wykończeniowych uiści całą cenę określoną w tej umowie,
- otrzyma zmywarkę ELECTROLUX ESL5205LO AirDry.
2. W przypadku niedostępności modelu zmywarki opisanego w ust. 1 powyżej Organizator dostarczy inny
model zmywarki o tożsamych parametrach.
3. Zawarcie każdej kolejnej umowy, o której mowa w § 1 ust 4 lit. d) uprawnia Uczestnika do otrzymania
następnych zmywarek, o ile spełnione zostaną inne warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie, przy
czym umowy te nie mogą dotyczyć tego samego lokalu mieszkalnego.

4. Zmywarka, o której mowa w ust. 1, powyżej zostanie wydana Uczestnikowi w dniu dokonania odbioru prac
wykończeniowych. Datę odbioru prac wykończeniowych określać będzie umowa na wykonanie prac
budowlano-wykończeniowych.
5. Cena zmywarki w wysokości 1 zł będzie uwzględniona w wycenie wykończenia Lokalu.
6. Prawo do otrzymania zmywarki nie przysługuje w razie:
a) odstąpienia, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o której mowa w § 1 ust 4 lit. c) lub d);
b) odstąpienia, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy na wykonanie prac budowlano – wykończeniowych;
c) braku zapłaty ceny w wysokości i terminie określonym w umowie na wykonanie prac budowlano –
wykończeniowych.
7. W przypadku nie zawarcia umowy na wykonanie prac budowlano – wykończeniowych, Uczestnik Promocji
zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia z tytułu umowy o wykonanie projektu wykończenia lokalu
mieszkalnego w kwocie określonej w tej umowie.
8. W przypadku zawarcia umowy na wykonanie prac budowlano – wykończeniowych, Uczestnik Promocji nie
będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia z tytułu umowy o wykonanie projektu wykończenia lokalu
mieszkalnego w kwocie określonej w tej umowie.
§3
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Promocji jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.eurostyl.com.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w każdym czasie treści postanowień Regulaminu, o ile zmiany
te nie będą się wiązały z naruszeniem praw już nabytych przez Uczestników Promocji. Ewentualne zmiany w
Regulaminie Promocji zostaną ogłoszone na stronie www.eurostyl.com.pl oraz będą dostępne w siedzibie
Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania wszelkich wątpliwości dotyczących stosowania
Regulaminu.
4. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji należy kierować na adres: biuro@eurostyl.com.pl. Reklamacja
powinna obejmować dokładne dane osobowe Uczestnika oraz opis okoliczności stanowiących podstawę do
złożenia reklamacji.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
6. Reklamacje, które wpłynął do Organizatora po upływie 30 dni od dnia zakończenia Promocji, nie będą
rozpatrywane.
7. Przystępując do Promocji, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje.

