REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sprzedaż Premiowa prowadzona jest przez JOGRA 6 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul.
Kazimierza Wielkiego 1
2. Celem zorganizowania Sprzedaży Premiowej jest wsparcie sprzedaży produktów (mieszkań)
Organizatora
3. Sprzedaż Premiowa jest prowadzona na terenie miasta Wrocławia.
4. Sprzedaż Premiowa będzie prowadzona od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015r. ,
włącznie.
5. Przystąpienie do Sprzedaży Premiowej jest dobrowolne. Przez przystąpienie do niej ,
Uczestnik w pełni akceptuje niniejszy Regulamin.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie, przy czym wszelkie
zmiany w Regulaminie będą ogłoszone ( podane do publicznej wiadomości ) najpóźniej z 7
dniowym wyprzedzeniem w siedzibie Organizatora.

II.DEFINICJE
1. Regulamin oznacza niniejszy Regulamin Sprzedaży Premiowej.
2. Organizator oznacza spółkę JOGRA 6 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
3. Uczestnik oznacza ostatecznych Nabywców produktów JOGRA 6 sp. z o.o., którzy dokonali w
trakcie trwania Sprzedaży Premiowej zakupu nieruchomości poprzez podpisanie umowy
deweloperskiej.
4. Voucher oznacza czek upoważniający Uczestnika do skorzystania z jednego darmowego
weekendowego pobytu w Apartamentach Czarna Góra.
5. Pośrednik - JOT-BE NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. będący pośrednikiem sprzedaży lokali
mieszkalnych w realizowanej przez JOGRA 6 inwestycji mieszkaniowej we Wrocławiu przy ul.
Idzikowskiego
6. Rezerwacja – poświadczenie pobytu w Apartamencie w terminach wskazanych w
Regulaminie.
7. Apartament – lokal z aneksem kuchennym 1 lub 2 pokojowy, położonych w zespole
pensjonatowym Apartamenty Czarna Góra w miejscowości Biała Woda.

III.ZASADY SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
1.

Uczestnicy, którzy podpiszą umowę deweloperską w terminie trwania Sprzedaży Premiowej
na zakup mieszkania z inwestycji Osiedle Odkrywców we Wrocławiu przy ul. Idzikowskiego, w
budynkach A i B, otrzymują Voucher na pobyt w Apartamentach Czarna Góra w terminie od 1
lipca 2015r. do 30 listopada 2015 r. Uczestnikom przysługują 2 noclegi.
Jeden Voucher przeznaczony jest dla max 4 osób (Rodzina 2 + 2).
Voucher obejmuje tylko korzystanie z Apartamentu.
W szczególnych wypadkach Organizator rozpatrzy możliwość zwiększenia ilości osób
korzystających z jednego Vouchera.

2.

Rezerwację należy dokonać poprzez zgłoszenie terminu pobytu bezpośrednio do
Apartamentów Czarna Góra.
Rezerwację można odwołać najpóźniej na 24 godziny przed planowanym pobytem w
Apartamencie pod rygorem utraty prawa do Voucheru.
Nie przewiduje się innych terminów niż określone w pkt III, 1., w tym również ze
względów losowych, na wykorzystanie Voucheru.
Nagroda nie podlega wymianie na jej równowartość w gotówce.

IV.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia od niego niezależne.
2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora.
3. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo – promocyjnych mają charakter jedynie
informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu.
4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2015 r.

