
 

 

REGULAMIN    PROMOCJI 

 „ŚWIĄTECZNA PROMOCJA W PRATUM APARTAMENTY” 

                            

 

§1 Postanowienia ogólne, słownik pojęć 

 

1. Przedmiotowy Regulamin określa warunki uczestnictwa w promocji "Świąteczna 

Promocja  

w Pratum Apartamenty”, której organizatorem jest Jerzy Tanajewski BUDEXTAN 

Przedsiębiorstwo Budowlane z siedzibą 11-700 Mrągowo, Marcinkowo 156, NIP 

845 100 01 99, REGON 790156658. 

2. Celem promocji „Świąteczna Promocja w Pratum Apartamenty”  jest ułatwienie 

nabywcom podejmowania decyzji o nabyciu lokali w  inwestycji Pratum w Mikołajkach 

w Budynku „B” na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 581/2 poprzez 

umożliwienie uzyskania rabatu od ceny nabycia na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie. 

3. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:  

a) Organizator - Jerzy Tanajewski BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane z 

siedzibą  

11-700 Mrągowo, Marcinkowo 156, NIP 845 100 01 99, REGON 790156658; 

b) Promocja - Świąteczna Promocja w Pratum Apartamenty  

c) Regulamin - Regulamin Świątecznej Promocji w Pratum Apartamenty 

d) Uczestnik – dowolna osoba fizyczna lub prawna, która w okresie obowiązywania 

Promocji zawrze z Organizatorem bezpośrednio lub poprzez pośrednika umowę 

deweloperską lub przedwstępną umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego 

dotyczącą lokalu objętego Promocją  

e) Lokal - mieszkanie lub apartament w  inwestycji Pratum w Mikołajkach w Budynku 

„B” na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 581/2. Lokalem nie jest miejsce 

postojowe ani udział w nieruchomości, choćby były nabywane jednocześnie z 

Lokalem w ramach tej samej umowy deweloperskiej lub umowy przedwstępnej 

sprzedaży. 

             

 

 



 

 

§2 Zasady Promocji 

 

1. Udział w Promocji jest dobrowolny.  

2. Przystępując do Promocji Uczestnik akceptuje warunki  niniejszego Regulaminu.  

3. Uczestnik biorący udział w Promocji ma prawo uzyskania rabatu w wysokości 10% 

(słownie: dziesięć procent) na zakup Lokalu objętego Promocją. Rabat naliczany jest od 

ceny brutto Lokalu z cennika katalogowego obowiązującego u Organizatora. 

4. Uczestnik ma prawo uzyskać rabat od ceny nabycia każdego Lokalu, bez względu na cenę, 

rodzaj i liczbę nabywanych Lokali objętych Promocją. 

5. W  Promocji nie mogą brat udziału podmioty (osoby fizyczne lub prawne), które w wyniku 

indywidualnych negocjacji uzgodniły cenę nabycia Lokalu niższą od ceny katalogowej 

i  podpisały oświadczenie  o  rezygnacji  z udziału w Promocji. 

  

§3 Przedmiot promocji 

 

Przedmiotem Promocji są wyłącznie Lokale w ramach inwestycji Pratum w Mikołajkach w 

Budynku B na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 581/2. Promocja nie obejmuje 

żadnych innych nieruchomości znajdujących się w ofercie Organizatora ani w ofertach 

współpracujących z nim podmiotów w ramach zawartych umów pośrednictwa sprzedaży. 

 

§4 Czas trwania promocji 

 

1. Promocja  obowiązuje  w okresie od dnia 21 listopada 2022r. do dnia 31 grudnia 

2022r. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia lub wydłużenia okresu obowiązywania 

Promocji bez podawania przyczyny. 

3. O skróceniu lub wydłużeniu  okresu  obowiązywania   Promocji Organizator będzie  

informował  niezwłocznie  za  pośrednictwem strony internetowej www.budextan.pl 

 

§5 Przetwarzanie danych  osobowych 

 

1. Administratorem  danych osobowych  Uczestników w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia  

29 sierpnia 1997  r.  o ochronie  danych  osobowych jest: „Jerzy Tanajewski 



 

 

BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane” z siedzibą 11-700 Mrągowo, Marcinkowo 

156, NIP 845 100 01 99, REGON 790156658. 

2. Administrator Danych przetwarza dane osobowe Uczestników w zakresie i w celu 

niezbędnym do przeprowadzenia Promocji. 

3. Uczestnikowi  przysługuje prawo dostępu do  dotyczących go   danych osobowych   oraz 

ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych 

przez Organizatora w związku z Promocją.  

 

§6 Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. 

2.  Zmiany Regulaminu  wymagają formy pisemnej. 

3.  Regulamin  z uwzględnieniem zmian otrzyma za pośrednictwem poczty email każdy 

Uczestnik promocji, a także każdorazowo zmiany Regulaminu  będą publikowane przez 

Organizatora na stronie www.budextan.pl   

4. Osoba  przystępująca do akcji promocyjnej, a nie będąca jeszcze jej Uczestnikiem ma 

obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Promocji.  

5. W zakresie nieuregulowanym w treści Regulaminu zastosowanie znajdują przepisy 

ustawy  Kodeks cywilny.  

6. W  przypadku  wystąpienia sporów sądowych wynikających z niniejszego Regulaminu, 

sądem wyłącznie właściwym  będzie sąd siedziby Organizatora.  


