Sierpień 2019

Regulamin akcji promocyjnej „Promocja sierpnia”
Organizowanej przez TIME S.A.
I. Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin określa zasady akcji promocyjnej (zwanej dalej „promocją”), przeprowadzanej na stronie internetowej
www.muratorprojekty.pl, w punktach sprzedaży oraz za pośrednictwem Dystrybutorów stacjonarnych projektów
gotowych z Kolekcji Muratora.
§ 2.
Podmiotem organizującym promocję jest TIME Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jubilerska 10, NIP 52610-04-620 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000295857, kapitał zakładowy (opłacony w całości) ) 25 070 000,00
PLN, zwaną w dalszej części umowy „TIME”
§ 3.
Uczestnikiem promocji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, kupująca projekt domu z Kolekcji Muratora
poprzez stronę internetową www.muratorprojekty.pl, w punkcie sprzedaży lub u dystrybutora stacjonarnego.
§ 4.
Dane osobowe przekazane TIME przez Uczestników będą przez niego przetwarzane w celu realizacji zamówienia
oraz promocji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia uczestnictwo w
promocji. Każdy Uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania lub
usunięcia.
§ 5.
Promocja trwa od 01.08.2019 r. do 31.08.2019 r.
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II. Zasady akcji
§ 6.
Przystępując do udziału w promocji, uczestnicy wyrażają zgodę na udział w niej na zasadach określonych w
niniejszym regulaminie.
Promocja dotyczy rabatu na wybrane projekty domów z kategorii NOWOŚCI z Kolekcji Muratora :
- RABAT 100 zł (brutto) na projekty domów o powierzchni do 100 m2
- RABAT 200 zł (brutto) na projekty domów o powierzchni od 100,1 m2 do 200 m2
- RABAT 300 zł (brutto) na projekty domów o powierzchni powyżej 200 m2
Warunkiem uzyskania rabatu jest zakup projektu poprzez stronę internetową www.muratorprojekty.pl, w punkcie
sprzedaży lub u dystrybutora stacjonarnego.
Uczestnik może kupić dowolną liczbę domów.
Promocja sumuje się i łączy z innymi promocjami organizowanymi przez TIME z wyłączeniem promocji
uzyskanej w ramach akcji „Rabat na projekt domu 100+200 zł”.
TIME zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestników promocji na dowolnym etapie, w przypadku
stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, lub w przypadku umyślnego
postępowania mającego wpływ na wyniki akcji promocyjnej, a stanowiącego naruszenie dobrych obyczajów lub
zasad współżycia społecznego.
III. Postanowienia końcowe
§ 7.

Reklamacje należy nadsyłać pisemnie listem poleconym pod adres Organizatora: TIME SA, Murator PROJEKTY,
ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa, z dopiskiem: „Promocja lipca” w terminie 14 dni od dnia zakończenia akcji.
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