
REGULAMIN 

Promocji ,,Miejsce postojowe gratis” oraz ,,Meble kuchenne gratis” 

w Inwestycji Wenus Mieszkania w Lublinie 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Promocji ,,Miejsce postojowe gratis” oraz ,,Meble kuchenne gratis” zwanej dalej ,,Pro-
mocją” jest Helvetia City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, Al. Racławic-
kie 8/30, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000734930, posiadająca nr REGON 380428172, posiadająca nr NIP 7123371341, zwaną dalej ,,Orga-
nizatorem”. 

2. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do 

czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. 

3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje w okresie od dnia 22 
października 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, bądź do wyczerpania Lokali Mieszkalnych objętych 
Promocją. 

4. Przedmiotem Promocji nie są objęte Lokale Mieszkalne poniżej 62 m2 oraz Lokale o przeznaczeniu 
innym niż mieszkalne. 

5. Udział w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 
 

II. ZASADY PROMOCJI 

1. Promocja dotyczy nieruchomości przedsięwzięcia deweloperskiego Wenus Mieszkania realizowa-

nego przez Helvetia City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, która jest 

właścicielem nieruchomości położonej w Lublinie przy ulicy Jutrzenki, obręb ewidencyjny 30-Rury 

Wizytkowskie, arkusz 4, obejmującej działki gruntu: nr 30/3 o powierzchni 0,3114 ha oraz nr 28/35 o 

powierzchni 0,0874 ha. 

2. Przedmiotem Promocji są 23 Lokale Mieszkalne o powierzchni od 62,50 m2 do 74,03 m2. Szczegó-

łowe informacje o Mieszkaniach objętych Promocją dostępne są w Biurze Sprzedaży przy Al. Racła-

wickich 8/30 w Lublinie w godzinach 8.00-16.00 oraz pod numerem tel. 81 710 80 27. 

3. Promocje objęte Regulaminem nie łączą się ze sobą oraz z innymi promocjami przeprowadzanymi 

przez Organizatora. 

4. Uczestnik Promocji decyduje, z której Promocji skorzysta: 

A. Promocja ,,Miejsce postojowe GRATIS” w hali garażowej w budynku o wartości 40 000 zł 

1) Uczestnik Promocji dokona wyboru Lokalu Mieszkalnego z lokali objętych Promocją i zo-

bowiąże się do zawarcia Umowy Deweloperskiej w terminie obowiązywania Promocji. 

2) Uczestnikowi będzie przysługiwać możliwość wyboru miejsca postojowego w garażu pod-

ziemnym z puli dostępnych miejsc. 

B. Promocja ,,Meble kuchenne GRATIS” 

1) Uczestnik Promocji dokona wyboru Lokalu Mieszkalnego z lokali objętych Promocją i zo-

bowiąże się do zawarcia Umowy Deweloperskiej w terminie obowiązywania Promocji. 

2) Uczestnik otrzyma rabat 40 000 zł na zakup mebli kuchennych, który będzie udzielony od 

wartości mieszkania. 

5. Uczestnictwo w Promocji jest całkowicie dobrowolne i stanowi wyraz woli Uczestnika. 

6. Wybraną Promocją mogą być objęci Uczestnicy, którzy w czasie obowiązywania wybranej Promocji 

spełnią następujące warunki: 

a) Wyrażą pisemną zgodę akceptacji Regulaminu, 

b) Wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w związku z udziałem w Promocji, 



c) W okresie od dnia 22 października 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku podpiszą z Organi-

zatorem Umowę Deweloperską na jeden z 23 Lokali Mieszkalnych, objętych wybraną przez 

siebie Promocją. 

 

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Poprzez przystąpienie do uczestnictwa w Promocji Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulami-

nem. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele zwią-

zane z udziałem w Promocji – wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne do udziału w 

Promocji. 

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

3. Administrator danych osobowych wdraża wszystkie wytyczne wynikające z zapisów Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta-

kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobo-

wych). 

4. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się n ad-

res e-mail: biuro@helvetia.org.pl, lub pisemnie na adres Administratora z dopiskiem „Dane oso-

bowe”. 

5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa. 

6. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych. Uczestnicy Promo-

cji mogą uzyskać kopię danych osobowych oraz sprawdzić, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem. 

Mogą również sprostować przechowywane przez nas swoje dane osobowe oraz uzupełnić wszelkie 

niekompletne dane lub sprostować niepoprawne informacje. 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin niniejszej Promocji dostępny jest na stronie www.wenusmieszkania.pl oraz w siedzibie 

Organizatora. 

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisu kodeksu cywilnego. 

3. Promocje oraz rabaty nie łączą się. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji przed terminem. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji, 

z tym że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Promocji. 

6. Wszystkie wątpliwości dotyczące Promocji należy wyjaśnić w formie elektronicznej (adres e-mail: 

biuro@wenusmieszkania.pl lub sprzedaz@wenusmieszkania.pl). 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………………………………………                                                   …………………………………………………… 

Data i podpis Dewelopera            Data i podpis Uczestnika Promocji 


