Gdańsk, dnia ……………………. 2019 r.

ZASADY PROMOCJI ŚWIĄTECZNY VOUCHER NA ZAKUPY W SIECI SKLEPÓW
MEDIA MARKT
1. Niniejszy dokument określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „Świąteczny
voucher na zakupy w sieci sklepów Media Markt”, zwana dalej „Promocją”.
2. Organizatorem Promocji jest Euro Styl Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Leszczynowa nr 6, 80175 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 jest Nabywca tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dokonująca z Organizatorem czynności prawnych w
celach niezwiązanych z prowadzoną przez daną osobę działalnością gospodarczą lub zawodową, tj.
konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (zwany dalej „Uczestnikiem” lub „Nabywcą”).
4. Deweloper w związku z zawarciem umowy deweloperskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011
roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego (Dz.U. z 2016 poz. 555 z poźn.zm) (zwanej dalej
„umową deweloperską”), w celu utrzymania pozytywnych relacji pomiędzy Deweloperem i Nabywcą –
…………………….. proponuje Nabywcy skorzystanie z oferty promocyjnej polegającej na uprawnieniu
Nabywcy do otrzymania w ramach sprzedaży premiowej Vouchera, upoważniającego Nabywcę do zakupów
w jednym z wybranych sklepów sieci MEDIA MARKT o wartości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto –
w przypadku zawarcia z Deweloperem umowy o wykonanie prac budowlano – wykończeniowych
(zwanej dalej „umową”) w Lokalu w ramach oferty programu „Mieszkanie pod Klucz”, a Nabywca
oświadcza, że wyraża chęć skorzystania z tej Promocji (zwany dalej „Voucherem”).
4a. Deweloper i Nabywca potwierdzają, że zarówno Promocja, jak i dane osobowe Nabywcy, przetwarzane na
jej potrzeby związane są z realizacją umowy o wykonanie prac budowlano - wykończeniowych. Uczestnik
potwierdza, że otrzymał już od Dewelopera klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania jego danych
osobowych w związku z zawarciem umowy deweloperskiej.
5. Udział w Promocji jest dobrowolny.
6. Promocja obejmuje umowy o wykonanie prac budowlano - wykończeniowych zawarte w okresie od
…………. 2019 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku, chyba że wcześniej nastąpi wyczerpanie zapasu
Voucherów przeznaczonych do Promocji.
7. Promocja dotyczy wyłącznie lokali mieszkalnych znajdujących się w ofercie Dewelopera w ramach inwestycji
pod nazwą Osiedle Idea Budynek B8, Osiedle Spectrum Budynek C, Osiedle Beauforta Budynki B6 i
B7, Osiedle Zielony Południk Budynki B1 i B4. Promocja nie obejmuje sprzedaży lokali użytkowych
(usługowych) oraz innych budynków, niewymienionych w zdaniu poprzedzającym.
8. Deweloper zastrzega sobie w każdym czasie prawo do skrócenia lub wydłużenia okresu obowiązywania
Promocji, a także jej odwołania z powodów niezależnych od Dewelopera. O skróceniu i wydłużeniu okresu
obowiązywania Promocji lub jej odwołania Deweloper będzie informował niezwłocznie za pośrednictwem
strony internetowej www.eurostyl.com.pl. lub wskazanego przez Uczestnika adresu poczty elektronicznej.
9. Adresatami Promocji są osoby, które spełnią łącznie następujące warunki tj. w okresie, o którym mowa w pkt
6 powyżej skorzystają z oferty programu „Mieszkanie pod Klucz” przygotowanej przez Dewelopera i zawrą z
Deweloperem umowę o wykoanie prac budowlano - wykończeniowych, dotyczącą lokalu mieszkalnego
zlokalizowanego w ramach inwestycji znajdującej się ofercie Dewelopera (pkt 7 powyżej).
10. Nabywca oświadcza, że niezwłocznie po skorzystaniu z oferty programu „Mieszkanie pod Klucz”, a
następnie podpisaniu umowy o wykonanie prac budowlano – wykończeniowych w okresie objętym Promocją
– zobowiązuje się zgłosić do Dewelopera w terminie 14 dni licząc od dnia wskazanego w tej umowie
na zapłatę I raty świadczenia pieniężnego na poczet wynagrodzenia, w celu odbioru dokumentu
stanowiącego Voucher upoważniający Nabywcę w ramach sprzedaży premiowej wraz z zawarciem umowy
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o wykonanie prac budowlano - wykończeniowych Lokalu, do zakupów w jednym z wybranych sklepów
MEDIA MARKT o wartości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto z zastrzeżeniem pkt. 11 poniżej. Za
dokonanie wpłaty I raty płatności świadczenia pieniężnego na poczet wynagrodzenia uznaje się jej
zaksięgowanie w pełnej wysokości na rachunku bankowym Dewelopera.
11. W przypadku dokonanego zgłoszenia Deweloper wyda Nabywcy Voucher upoważniający Nabywcę w
ramach sprzedaży premiowej do zakupów w jednym z wybranych sklepów MEDIA MARKT o wartości
1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto, a Nabywca potwierdzi jego odbiór ze skutkiem pokwitowania.
12. W przypadku, gdy Nabywca nie zgłosi się w podanym wyżej w pkt. 10 terminie, Deweloper nie ma
obowiązku zapewnienia dokumentu stanowiącego Voucher na zakupy w jednym z wybranych sklepów
MEDIA MARKT o wartości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto, opisanego w niniejszym dokumencie.
13. W celu ustalenia terminu odbioru dokumentu stanowiącego Voucher upoważniający Nabywcę do zakupów w
jednym z wybranych sklepów MEDIA MARKT o wartości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto,
przyznanego w ramach oferty promocyjnej „Mieszkanie pod Klucz”. Odbiór dokumentu stanowiącego
Voucher upoważniający Nabywcę do zakupów w jednym z wybranych sklepów MEDIA MARKT o wartości
1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) nastąpi wmiejscu zawarcia umowy o wykonanie prac budowlano wykończeniowych. Nabywca powinien zgłosić się po odbiór w/w dokumentu osobiście, legitymując się
dokumentem potwierdzającym tożsamość, bądź upoważnić pisemnie wskazaną osobę. Wydanie dokumentu
stanowiącego Voucher upoważniający Nabywcę do zakupów w jednym z wybranych sklepów MEDIA
MARKT o wartości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto w siedzibie Dewelopera następuje na
podstawie podpisanego przez Nabywcę protokołu odbioru.
14. W przypadku nie podpisania przez Nabywcę umowy o wykonanie prac budowlano - wykończeniowych,
odstąpienia od tej umowy, jej wypowiedzenia lub jej rozwiązania prawo do skorzystania z Promocji nie
przysługuje, a przyznane wygasa. W takim wypadku Nabywca zobowiązany jest zwrócić Deweloperowi
Voucher, o ile nie został on wcześniej wykorzystany. W przypadku, gdy Voucher został wykorzystany przez
Nabywcę, kwota odpowiednio 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto, stanowiąca równowartość oferty
promocyjnej w ramach sprzedaży premiowej, zostanie zapłacona przez Nabywcę przelewem na wskazany
rachunek bankowy Dewelopera.
15. Na jeden Lokal przysługuje tylko jeden Voucher. W razie zawierania umowy o wykonanie prac budowlano wykończeniowych w lokalu w ramach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, obu małżonkom
przysługuje wspólnie 1 (jeden) Voucher, a w przypadku zawarcia ww. umowy w ramach współwłasności w
częściach ułamkowych, 1 (jeden) Voucher przysługuje wspólnie wszystkim nabywcom danego lokalu.
16. W celu uniknięcia wątpliwości, w przypadku otrzymania przez Nabywcę 1 (jednego) Vouchera będzie on
posiadał wartość 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) brutto, natomiast w przypadku otrzymania 2 (dwóch) lub
większej ilości Voucherów będą one posiadały łączną wartość również 1.000 zł (jeden tysiąc złotych)
brutto.
17. Nabywcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia jakichkolwiek dodatkowych wartości lub cech Vouchera, ani
otrzymania jego ekwiwalentu pieniężnego.
18. Zasady dotyczące sposobu, terminów skorzystania z Vouchera oraz pozostałych informacji dotyczących
wykorzystania Vouchera, są dostępne pod adresem: http://www.mediamarkt.pl/karta-podarunkowa,u-63 .
19. Voucher będzie ważny przez 4 lata od daty jego ostatniego użycia (zasilenia lub dokonania płatności).
Voucher nie umożliwia płatności przez Internet.
20. Promocja objęta niniejszym dokumentem podlega uregulowaniom wynikającym z ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80, poz. 350, z późn. zm.).
Deweloper
Nabywca
____________
_____________
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Oświadczenie Nabywcy:
.............................................................................. imię i nazwisko Nabywcy
….......................................................................... adres Nabywcy
….......................................................................... Numer dowodu Nabywcy
….......................................................................... PESEL Nabywcy
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Zasad Promocji „Świąteczny voucher na zakupy w sieci sklepów
Media Markt”, akceptuję jego postanowienia oraz potwierdzam odbiór jednego egzemplarza ww. dokumentu.
data i podpis Nabywcy: ..................................................................................................

