Regulamin Promocji
(„lokal w promocyjnej cenie” w dniach od 3 lipca 2020 do 31.08.2020 r.)
1. Organizatorem Promocji jest 10/165 ROBYG Praga Investment I spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy Al. Rzeczypospolitej, wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352347, NIP 525-24-76437, REGON 142370215, zwana dalej „Organizatorem” reprezentowana przez komplementariusza
ROBYG Praga Investment I Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972
Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział pod numerem KRS 0000577517, o kapitale zakładowym w
wysokości 5.000,00 zł, opłaconym w całości, nr NIP 951-23-98-594, REGON 362593028.
2. Promocja trwa od dnia 3 lipca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. („Okres Promocji”). Ilość
lokali jest ograniczona i promocja skończy się także wraz z zawarciem umowy rezerwacyjnej
dotyczącej ostatniego z dostępnych lokali, co może nastąpić przed terminem końcowym
Okresu Promocji.
3. Adresatami Promocji („Uczestnicy”) są osoby, które są zainteresowane zakupem lokali w ramach
prowadzonej przez Organizatora inwestycji pod nazwą „Mój Ursus”, objętych promocją, tj.:
mieszkań wyłącznie położonych na pierwszym piętrze budynku w etapie 2 inwestycji pod
warunkiem zakupu wraz z lokalem także miejsca postojowego.
4. Promocją są objęte tylko lokale położone na pierwszym piętrze budynku w ramach inwestycji „Mój
Ursus”.
5. Promocją objęci są Uczestnicy, którzy w Okresie Promocji podpiszą z Organizatorem umowę
rezerwacyjną dotyczącą nabycia lokalu wskazanego w niniejszym regulaminie, w promocyjnej cenie
– cena za metr kwadratowy mieszkania, która wynosi w ramach niniejszej promocji 7999 (siedem
tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych, cena obowiązkowego miejsca postojowego
w garażu wynosi 29 000 PLN dwadzieścia dziewięć tysięcy) złotych; oraz wykonają obowiązki
wynikające z umowy rezerwacyjnej, o której mowa powyżej, w terminie ustalonym w
przedmiotowej umowie.
6. Uczestnicy, którzy spełnią łącznie warunki określone w pkt. 5 w zw. z pkt 3 i 2 powyżej będą mieli
prawo do nabycia konkretnego lokalu wskazanego w niniejszym regulaminie za ww. cenę
promocyjną.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania bądź zmiany Promocji na przyszłość z powodów
od niego niezależnych.
8. Niniejszy Regulamin Promocji dostępny jest w biurach sprzedaży ROBYG oraz na stronie
internetowej www.robyg.com.pl
9. Wszelkie spory powstałe na tle Promocji będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.
10. Promocja nie dotyczy obecnych pracowników i współpracowników spółek z grupy ROBYG.
11. Udział w promocji jest dobrowolny.
12. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez spółki grupy ROBYG.
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