
REGULAMIN PROMOCJI „Indywidualny projekt wykończenia wnętrz gratis” w ramach 

sprzedaży mieszkań i apartamentów na terenie inwestycji „Domy z Widokiem 2.0” i „Nowa 

Wietrzna” w Kielcach. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Indywidualny projekt wykończenia wnętrz gratis” 

(Promocja) jest firma GVD Kielce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy 

ul. Wileńskiej 2, 25-411 Kielce, KRS: 0000875301, NIP: 6572956547, REGON: 387755201, 

zwana dalej jako „Organizator”.  

2. Przedmiotem Promocji jest Projekt koncepcyjny aranżacji wnętrz poszczególnych 

pomieszczeń dla inwestycji przy zakupie apartamentu w inwestycji „Domy z Widokiem 2.0” 

lub mieszkania w inwestycji „Nowa Wietrzna”. Przedmiot Promocji nie jest projektem zmian 

lokatorskich a jedynie indywidualnym projektem wykończenia wnętrz. Wszelkie zmiany będą 

wprowadzane po odbiorze mieszkania przez Uczestnika na jego koszt i odpowiedzialność. 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

1. Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do 

czynności prawnych, lub osoby prawne które podpiszą Umowę Deweloperską lub Umowę 

Sprzedaży na zakup apartamentu w ramach inwestycji „Domy z Widokiem 2.0” w 

Kielcach przy ulicy Prostej 178 lub lokalu mieszkalnego w ramach inwestycji „Nowa 

Wietrznia” w Kielcach przy ulicy Wojska Polskiego 156 od GVD Kielce Sp. z o.o. w 

okresie objętym promocją, zwane dalej jako „Uczestnik”.  

2. Nie spełnia warunków udziału w Promocji podmiot, który zawarł Umowę Deweloperską 

w czasie obowiązywania Promocji w następstwie przeniesienia praw i obowiązków z 

zawartych wcześniej umów, a które to umowy zawarte zostały w czasie obowiązywania 

Promocji oraz podmiot, który zawarł Umowę Deweloperską bądź Umowę Sprzedaży 

mieszkania, które uprzednio było przedmiotem zawartej i rozwiązanej Umowy 

Deweloperskiej z innym klientem. 

3. W przypadku, gdy Umowa Deweloperska podpisywana jest przez więcej niż jedną osobę 

fizyczną (stroną umowy jest więcej niż jedna osoba) wszystkie te osoby łącznie będą 

rozumiane jako Uczestnik. 

4. Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz odnośnie tego samego 

mieszkania/apartamentu. 

5. Promocja trwać będzie w dniach od 16.09.2022 r. do 30.06.2023r., dalej jako „Okres 

trwania Promocji”.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia okresu obowiązywania 

Promocji. O skróceniu lub wydłużeniu okresu obowiązywania Promocji Organizator 

będzie informował niezwłocznie za pośrednictwem strony internetowej www.gvd.pl. 

7. Udział w promocji jest dobrowolny. Przystępując do Promocji Uczestnik akceptuje 

warunki niniejszego Regulaminu. 

8. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. 

9. Usługi projektowe realizuje dla Organizatora Firma KN-System Bilcza, ul. Jodłowa 5, 26-

026 Morawica NIP 6572242799 Zwana dalej Architektem reprezentowana przez 

Magdalena Nyga-Kijanka, tel: 667 67 91 81, e-mail: magdakijanka@gmail.com  
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III. ZASADY PROMOCJI  

1. Przedmiotem Promocji jest możliwość uzyskania przez Uczestników Projektu składającego się 

z następujących elementów:  

a) Rzut funkcjonalny poszczególnych pomieszczeń   

b) Wizualizacje wstępną wraz z koncepcją materiałów wykończeniowych 

c) Rysunki wykonawcze z wytycznymi dla wykonawców, przy czym rysunki wykonawcze dotyczyć 

będą: rozłożenia okładzin ściennych i podłogowych, zabudowy stolarskiej, rozmieszczenia 

oświetlenia, zabudowy podwieszanych sufitów. 

2. Spis materiałów wykończeniowych obejmuje: okładziny ścienne i podłogowe, tapety, wyposażenie 

sanitarne, meble, oprawy oświetleniowe, kolorystyka ścian. 

3. Uczestnicy, którzy podpiszą Umowę Deweloperską o której mowa w pkt. II ust. 1 w Okresie trwania 

promocji i będą chcieli skorzystać z promocji są zobowiązani w terminie 7 dni od daty podpisania 

Umowy Deweloperskiej do zgłoszenia tego faktu do Organizatora na adres e-mail: 

s.sztachera@gvd.pl, który potwierdzi ich prawo do skorzystania z Promocji i wyda w tym celu 

mailowe potwierdzenie Uczestnikowi. Takie potwierdzenie upoważnia Uczestnika do nawiązania 

kontaktu z Architektem w celu ustalenia zasady współpracy przy realizacji Promocji. 

4. Uczestnik ma prawo zadecydować czy nawiąże współpracę z Architektem. Skorzystanie z Promocji 

następuje dopiero w momencie podpisania przez Uczestnika bezpośrednio umowy z Architektem na 

zakres prac. 

5. Szczegółowe zasady realizacji projektu określone zostaną na podstawie indywidualnej umowy 

zawartej między Uczestnikiem z Architektem.  

6. Organizator pozostawia sobie prawo do nieuwzględnienia Uczestnika w Promocji w przypadku, gdy 

Uczestnik nie nawiąże współpracy z Architektem w terminie określonym w pkt. III ust. 3, bądź 

odmówi współpracy z Architektem. 

7. Wartość Promocji określa się na kwotę 10.000,00 zł. brutto. 

8. W przypadku niedojścia do zawarcia Umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia 

własności na rzecz Uczestnika w wykonaniu Umowy Deweloperskiej lub rozwiązania Umowy 

Deweloperskiej, Uczestnik, w przypadku skorzystania z Promocji, zobowiązany będzie do zwrotu 

Spółce kwoty wartości Promocji określonej w ust. 7 w terminie 14 dni od wezwania do zapłaty.  

9. W przypadku rozwiązania przez Uczestnika umowy z Architektem, bądź też rozwiązania w/w umowy 

z winy Uczestnika, Uczestnik będzie zobowiązany do zwrotu Spółce kwoty wartości Promocji 

określonej w ust. 7 w terminie 14 dni od wezwania do zapłaty.  

 

 

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji Uczestnicy mogą zgłaszać za pomocą wiadomości 

e-mail na adres e-mail: s.sztachera@gvd.pl lub złożonej osobiście pod adresem siedziby 

Organizatora. 

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, wraz z adresem bądź numerem budowlanym 

nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie Uczestnika jak również dokładny opis i powód 

reklamacji.  

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizator Promocji w terminie 14 dni od daty ich 

otrzymania.  

4. O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony za 

pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres e-mail nadawcy zgłoszenia 

reklamacyjnego podany w reklamacji. 
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V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Niniejszy regulamin jest jawny i będzie udostępniany na stronie internetowej Organizatora.  

2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 10.05.2018r. (Dz.U. 2018 poz. 1000 oraz w rozumieniu Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest GVD Kielce spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Wileńskiej 2, 25-411 Kielce, KRS: 0000875301, NIP: 

6572956547, REGON: 387755201 oraz GVD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą przy ul. Wileńskiej 2, 25-411 Kielce, KRS: 0000762998, NIP: 6572942077, REGON: 

382072408. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne dla wzięcia udziału w 

Promocji .  

4. Uczestnik zgłaszając chęć skorzystania z Promocji wyraża tym samym zgodę na przekazanie 

przez Organizatora jego danych osobowych Architektowi w celu prawidłowej realizacji usług 

określonych Promocją. 

5. Każdy z Uczestników jest uprawniony do wglądu w swoje dane osobowe, jak także jest 

uprawniony do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.  

6. Wszelkie zmiany dotyczące instalacji, wyburzenia bądź przebudowy ścian działowych 

zaprojektowane przez Architekta na życzenie Uczestnika, będą wykonywane po odbiorze 

lokalu przez Uczestnika na jego koszt i odpowiedzialność a Uczestnik potwierdza i akceptuję 

fakt iż na w/w zmiany traci gwarancję. 

7. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zapoznanie się z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu i zgodę na ich stosowanie.  

 


