
REGULAMIN PROMOCJI „PAKIET PREMIUM ZA 990,00 ZŁ/M2” 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem promocji o nazwie „PAKIET PREMIUM ZA 990,00 ZŁ/M2” zwanej dalej 

„Promocją” jest spółka Decoroom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Nowogrodzkiej 62B, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000289550 (zwana dalej „Organizatorem”).  

2. Czas trwania Promocji: od dnia 01.08.2019 r. do dnia 30.09.2019 r. lub  do wyczerpania puli umów 

realizacji wykończenia mieszkania „pod klucz” w Pakiecie Premium oferowanym przez Organizatora 

(dalej jako „Pakiet Premium”). 

3. Organizator ma prawo przedłużyć czas trwania Promocji lub z przyczyn niezależnych od 

Organizatora odwołać Promocję. 

4. Treść niniejszego regulaminu Promocji („Regulamin”) jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz 

na stronie internetowej Organizatora  www.decoroom.eu. 

 

§2 PRZEDMIOT PROMOCJI 

 

1. Przedmiotem Promocji jest rabat na usługę wykończenia „pod klucz” lokalu mieszkalnego w stanie 

deweloperskim według specyfikacji materiałowej dla Pakietu Premium. 

2. W ramach Promocji Klient, przy podpisaniu umowy na roboty wykończeniowe lokalu 

mieszkalnego w Pakiecie Premium, otrzymuje rabat o wartości 60,00 zł/m2, naliczany w ten sposób, 

że cena podstawowa Pakietu Premium zostaje pomniejszona o naliczony rabat. 

3. W ramach Promocji cena Pakietu Premium wynosi 990,00zł/m2. 

4. Promocje nie łączą się ze sobą, a naliczane rabaty nie sumują się. 

5. Naliczony rabat, dotyczący wykończenia mieszkania pod klucz według specyfikacji Pakietu 

Premium, nie jest wymienny na formę gotówkową, rzeczową ani na inną formę niż przewidziana w 

regulaminie Promocji. 

6. Promocja nie obejmuje zabudowy kuchennej, innej zabudowy meblowej oraz sprzętu AGD. 

 

§3 WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI 

 

1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient (osoba fizyczna mająca pełną zdolność do 

czynności prawnych) Organizatora. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest zawarcie w terminie trwania Promocji z Organizatorem 

umowy na roboty wykończeniowe lokalu w pakiecie Premium. 



3. Promocją objęte jest 20 pierwszych umów na roboty wykończeniowe w pakiecie Premium, których 

powierzchnia lokalu, którego dotyczą roboty wynosi minimum 50 metrów kwadratowych. 

4. W celu otrzymania udziału w Promocji zawarcie umowy musi nastąpić w terminie od 01.08.2019r. 

do 30.09.2019r., a realizacja umowy o roboty wykończeniowe nastąpi w 2019r.  

5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.  

6. Uczestnik jest uprawniony brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod 

warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 2 Regulaminu.  

 

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści 

zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie 

informacyjny.  

2. Przystępując do Promocji Uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego regulaminu i zobowiązuje 

się przestrzegać jego postanowień. 

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji 

związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 4. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub 

w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to 

postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i 

usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy 

oraz są nadal wiążące i wykonalne.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie 

przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.  

6. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla 

siedziby Organizatora.  

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2019r. 


