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§ 1. Promocja i Organizator 

1. Akcja promocyjna pn. „Archicom buduje, IKEA Cię urządzi” (dalej: Promocja) ma na celu promocję 

sprzedaży lokali mieszkalnych w inwestycjach realizowanych we Wrocławiu przez jedną ze spółek:  

 

• Archicom Nieruchomości JN3 Sp. z o.o. (inwestycja „Awipolis”) - wyłącznie budynki L1 i 

L2, 

• Archicom Stabłowice sp. z o.o. (inwestycja „Akacjowy Zakątek”), 

• Archicom Nieruchomości Residential Sp. z o.o. (inwestycja „Czwarty Wymiar”), 

• Archicom Jagodno 5 sp. z o.o. (inwestycja „Cztery Pory Roku”), 

• Archicom Nieruchomości 3 Sp. z.o.o. (inwestycja „Księżno”), 

• Archicom Nieruchomości 11 Sp. z o.o. (inwestycja „Planty Racławickie”) - wyłącznie 

budynki R1, R2, R3 i R4, 

• Archicom Nieruchomości JN1 Sp. z o.o., Altona Investments sp. z o.o. (inwestycja 

„Browary Wrocławskie”), 

• Archicom Marina 5 sp. z o.o., Bartoszowice 1 sp. z o.o. (inwestycja „Olimpia Port”) – 

wyłącznie budynki M12, M14, M16, M28, M29, M30, M31, M32 i M33, 

• TN Stabłowice 1 sp. z o.o., Space Investment Strzegomska 3 Otyńska Sp. z o.o. (inwestycja 

„Słoneczne Stabłowice”), 

• Space Investment Strzegomska 3 Kamieńskiego sp. z o.o. (inwestycja „Forma”), 

• Archicom Nieruchomości 2 sp. z o.o. (inwestycja „River Point”),  

umożliwiając Uczestnikom otrzymanie Nagrody na zasadach określonych w Regulaminie.  

1. Organizatorem Promocji jest Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Traugutta 45, 50-416 

Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000555355, NIP 898-210-08-70, kapitał zakładowy 

256.703.430,00 zł w całości wpłacony (dalej: Organizator).  

2. Fundatorem Nagród w Promocji jest określona spółka realizująca inwestycję biorącą udział w 

Promocji.  

§ 2. Czas trwania Promocji 

Promocja trwa od dnia 2.11.2020 r. do dnia 30.11.2020 r. 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.archicom.pl.   

§ 3. Warunki uczestnictwa w Promocji 

1. Promocja przeznaczona jest do osób fizycznych, mających pełną zdolność do czynności prawnych. 

2. Z udziału w Promocji wyłączone są osoby, które wynegocjowały indywidualnie cenę Mieszkania w 

danej inwestycji niższą niż cennikowa lub skorzystały z indywidualnie ustalonych warunków 

finasowania Mieszkania rozumianych jako indywidualnie ustalony harmonogram wpłat lub 

skorzystały z promocyjnej oferty cenowej. Informacje o rezygnacji z udziału w Promocji umieszcza 

się w umowie rezerwacyjnej oraz w umowie deweloperskiej.  

3. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest łączne spełnienie następujących warunków:  

a. prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego, w tym akceptacja 

warunków niniejszego Regulaminu oraz 
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b. podpisanie umowy rezerwacyjnej (dalej Umowa Rezerwacyjna) na zakup lokalu mieszkalnego 

(dalej Mieszkanie) z jedną ze spółek realizujących inwestycje deweloperskie wskazane w § 1 

ust. 1 Regulaminu w czasie trwania Promocji, a następnie podpisanie umowy deweloperskiej 

(dalej Umowa Deweloperska) w wykonaniu Umowy Rezerwacyjnej oraz wpłata na rzecz 

odpowiedniej spółki kwoty odpowiadającej co najmniej 10% wartości ceny Mieszkania, przy 

czym podpisanie Umowy Deweloperskiej i wpłata może nastąpić po zakończeniu Promocji, 

albo   

c. podpisanie Umowy Deweloperskiej na zakup Mieszkania z jedną ze spółek realizujących 

inwestycje deweloperskie wskazane w § 1 ust. 1 Regulaminu w czasie trwania Promocji oraz 

wpłata na rzecz odpowiedniej spółki kwoty odpowiadającej co najmniej 10% wartości ceny 

Mieszkania, przy czym wpłata może nastąpić po zakończeniu Promocji, albo   

d. podpisanie umowy przedwstępnej (dalej Umowa Przedwstępna) na zakup Mieszkania z jedną 

ze spółek realizujących inwestycje deweloperskie wskazane w § 1 ust. 1 Regulaminu w czasie 

trwania Promocji oraz wpłata na rzecz odpowiedniej spółki kwoty odpowiadającej co najmniej 

10% wartości ceny Mieszkania, przy czym wpłata może nastąpić po zakończeniu Promocji.  

4. Z Promocji wyłączone są:  

a) Umowy Rezerwacyjne, Umowy Deweloperskie oraz Umowy Przedwstępne, które zostały 

zawarte w czasie obowiązywania Promocji w następstwie wcześniejszego rozwiązania 

Umowy Rezerwacyjnej, Umowy Deweloperskiej lub Umowy Przedwstępnej dotyczącej 

tego samego Mieszkania zawartych w czasie nieobowiązywania Promocji.   

b) Umowy Rezerwacyjne, Umowy Deweloperskie oraz Umowy Przedwstępne, które zostały 

zawarte przed datą obowiązywania Promocji wskazaną w §2 Regulaminu.  

5. Osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa w Promocji jest uczestnikiem Promocji (dalej 

Uczestnik), z zastrzeżeniem § 3 ust. 2, 5, 6 i 7 Regulaminu. 

6. W przypadku, gdy Umowa Rezerwacyjna/Umowa Deweloperska/Umowa Przedwstępna 

podpisywana jest przez więcej niż jedną osobę fizyczną (stronę umowy stanowi więcej niż jedna 

osoba), formularz zgłoszeniowy podpisują wszystkie osoby stanowiące stronę Umowy 

Rezerwacyjnej/Umowy Deweloperskiej/ Umowy Przedwstępnej, wskazując zgodnie jedną z nich, 

która będzie Uczestnikiem.  

7. Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz odnośnie każdej Umowy Rezerwacyjnej, 

Umowy Deweloperskiej oraz Umowy Przedwstępnej dotyczącej tego samego Mieszkania.  

8. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi Organizatora lub spółek z Grupy Archicom 

za wyjątkiem promocji „Friend to Friend”.  

 

§ 4. Nagroda 

1. Nagrodę otrzymuje każdy z Uczestników, który spełnia wszystkie wymogi wskazane w §3 

Regulaminu. 

2. Uczestnik zobowiązuje się do przesłania wypełnionego formularza rejestracyjnego na adres: 

promocja@archicom.pl.  

3. Każdy z Uczestników otrzyma mailowe potwierdzenie przyjęcia formularza rejestracyjnego przez 

Organizatora. Uczestnik po wysłaniu formularza rejestracyjnego nie może żądać zamiany Nagrody 

na inną, ani żądać wypłaty równowartości pieniężnej Nagrody. 

4. Nagrodą jest:  

a) bon zakupowy do realizacji w sklepie IKEA ul. Czekoladowa 5, 55-040 Bielany Wrocławskie 

(dalej: IKEA Wrocław lub Partner Promocji) o wartości 2% całkowitej ceny sprzedaży brutto 

wskazanej w Umowie  Rezerwacyjnej lub Umowie Deweloperskiej lub Umowie 

mailto:promocja@archicom.pl
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Przedwstępnej Uczestnika, przy czym całkowita cena obejmuje zarówno cenę Mieszkania, 

jak i nabywanych razem z Mieszkaniem miejsc postojowych naziemnych, miejsc 

postojowych w garażu podziemnym, komórek lokatorskich itp. oraz  

b) kwota stanowiącą iloraz wartości bonu zakupowego wskazanego w lit. a) powyżej oraz 

współczynnika 0,9, pomniejszoną o wartość Bonu, z całości której zostanie pobrany 

podatek dochodowy od Nagrody, jeżeli Organizator będzie zobowiązany do jego pobrania. 

W przypadku braku obowiązku pobrania podatku dochodowego wskazana kwota nie jest 

częścią Nagrody i nie będzie podlegała wypłacie na rzecz Uczestnika. 

 

5. Niewykorzystana przez Uczestnika cząstkowa wartość Nagrody nie jest zwracana przez 

Organizatora. 

6. Odbiór Nagrody jest możliwy po upływie 30 dni od wpłaty 10% wartości ceny Mieszkania 

określonej w Umowie Deweloperskiej, Umowie Przedwstępnej lub Umowie Rezerwacyjnej oraz po 

przesłaniu poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (załącznik nr 1)  na adres: 

promocja@archicom.pl.   

7. Każdy Uczestnik otrzyma od Organizatora drogą e-mailową potwierdzenie otrzymania formularza 

rejestracyjnego. 

8. Odbiór nagrody przez Uczestnika możliwy jest wyłącznie w sklepie IKEA Wrocław (ul. Czekoladowa 

5, 55-040 Bielany Wrocławskie).  

9. Odbiór bonu zakupowego w IKEA Wrocław jest równoznaczny z jego aktywacją. Po aktywacji bon 

zakupowy jest ważny przez  12 miesięcy.  

10. W przypadku inwestycji, w których odbiór mieszkania odbędzie się dopiero w III lub IV kwartale 

2021 roku, bon zakupowy można odebrać i aktywować w późniejszym terminie. Ostateczny termin 

odbioru (aktywacji) bonu zakupowego mija 31.12.2021 roku. 

11. Uczestnik może korzystać z bonu kilkukrotnie i nie jest zobowiązany do jednorazowego 

wykorzystania wszystkich środków.   

12. Biorąc udział w Promocji Uczestnik Promocji przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Nagroda, 

otrzymana na podstawie niniejszego Regulaminu jest przychodem z nieodpłatnych świadczeń w 

rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 

Nr 80 poz. 350) i, jeżeli jej wartość przekracza 2.000 zł, podlega opodatkowaniu na zasadach 

określonych w tej ustawie, jako nagroda związana ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem pkt 14 

i 15 poniżej.  

13. Organizator pobierze, jako płatnik, kwotę podatku zryczałtowanego, wynoszącego 10% łącznej 

wartości Nagrody podlegającej opodatkowaniu, z zastrzeżeniem pkt 14  i 15 poniżej.  

14. Uczestnik, który dokonuje zakupu lokalu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą 

zobowiązany jest złożyć Organizatorowi przed odebraniem Nagrody pisemne oświadczenie, 

którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Nagroda nie 

podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu, a otrzymujący ją Uczestnik przyjmuje do 

wiadomości, że jej wartość stanowi przychód z działalności gospodarczej. 

15. W przypadku Uczestników posiadających miejsce zamieszkania za granicą i objętych w Polsce 

ograniczonym obowiązkiem podatkowym, zasady rozliczenia podatku dochodowego zostaną 

ustalone indywidualnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; w braku odmiennych 

ustaleń, w szczególności z powodu niezgłoszenia tej okoliczności przez Uczestnika, podatek 

dochodowy zostanie rozliczony zgodnie z regułami dotyczącymi osób krajowych. 

16. Uczestnik Promocji po odebraniu nagrody jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o 

wszelkich zmianach dotyczących danych osobowych, które zmieniły się w stosunku do tych 

zapisanych w formularzu rejestracyjnym.  

mailto:promocja@archicom.pl
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§ 5. „Projekt koncepcyjny 3D”  w sklepie IKEA za 1 zł 

1. Uczestnik  może również skorzystać z usługi „Projekt koncepcyjny 3D”, którą jest wykonanie projektu 

wnętrz w sklepie IKEA Wrocław, na zasadach określonych poniżej oraz w regulaminie IKEA 

stanowiącym załącznik nr 3 tego regulaminu. 

2. Cena wykonania Projektu koncepcyjnego 3D wynosi 1 zł pod warunkiem zakupu mebli z tego 

projektu w sklepie IKEA Wrocław. 

3. Uczestnik, nabywając projekt, opłaca cenę w wysokości 999 zł, a po zakupie mebli, w tym samym 

dniu, otrzymuje rabat, wynoszący 998 zł. Zwrot otrzymany tytułem rabatu Uczestnik może 

przeznaczyć na kolejne zakupy w sklepie IKEA. 

4. Regulamin uzyskania rabatu na usługę „Projektu koncepcyjnego 3D” Uczestnik otrzyma również 

bezpośrednio od Partnera Promocji, w sklepie IKEA Wrocław. 

5. Zakup usługi „Projektu koncepcyjnego 3D” nie jest obligatoryjny i nie wpływa na prawa i obowiązki 

stron, związane z uzyskaniem Nagrody.  

6. Podmiotem świadczącym usługę wykonania Projektu na rzecz Uczestnika oraz udzielającym rabatu 

jest IKEA Wrocław, która jest również odpowiedzialna za wykonanie wszelkich związanych z tym 

obowiązków podatkowych. 

 

§ 6. Reklamacje 

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik może składać w formie pisemnej w 

postaci reklamacji opatrzonej podpisem Uczestnika dostarczonej do Organizatora za 

pośrednictwem poczty – na adres Organizatora lub poczty elektronicznej na adres e-mail: 

promocja@archicom.pl lub złożonej osobiście pod adresem siedziby Organizatora.  

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres do korespondencji, numer 

Umowy Rezerwacyjnej bądź Umowy Deweloperskiej bądź Umowy Przedwstępnej, której dotyczy 

reklamacja oraz szczegółowy opis zdarzenia budzącego zastrzeżenia oraz ewentualne oczekiwania 

Uczestnika co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.  

3. Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia.  

4. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Uczestnika z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań 

wynikających z Umowy Rezerwacyjnej bądź Umowy Deweloperskiej bądź Umowy Przedwstępnej 

zawartej ze spółką wskazaną w §1 ust. 1 Regulaminu, a także z obowiązku zapłaty czynszu po 

przejęciu Mieszkania.  

5. Organizator rozpatruje złożoną reklamację niezwłocznie i udziela na nią odpowiedzi nie później niż 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego zgłoszenia (tj. zawierającego 

wszystkie elementy wskazane w § 5 ust. 2 Regulaminu).  

 

§ 7. Dane osobowe 

1. Administratorami danych osobowych (dalej jako „Administratorzy”) Kupującego w rozumieniu 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (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 
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sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) są:  

 

• Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław, 

• Archicom Nieruchomości JN3 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45, 

50-416 Wrocław, 

• Archicom Stabłowice sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45, 50-416 

Wrocław, 

• Archicom Nieruchomości Residential Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. 

Traugutta 45, 50-416 Wrocław, 

• Archicom Jagodno 5 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. 

Traugutta 45, 50-416 Wrocław, 

• Archicom Nieruchomości 3 Sp. z.o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45, 50-

416 Wrocław, 

• Archicom Nieruchomości 11 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45, 50-

416 Wrocław, 

• Archicom Nieruchomości JN1 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45, 

50-416 Wrocław, 

• Altona Investments sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45, 50-416 

Wrocław, 

• Archicom Marina 5 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45, 50-416 

Wrocław, 

• Bartoszowice 1 sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław, 

• TN Stabłowice 1 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław, 

• Space Investment Strzegomska 3 Otyńska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. 

Traugutta 45, 50-416 Wrocław, 

• Space Investment Strzegomska 3 Kamieńskiego sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy 

ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław, 

• Archicom Nieruchomości 2 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45, 50-

416 Wrocław.  

 

2. Pełna treść obowiązku informacyjnego zawierająca szczegółowe informacje o Administratorach, o 

celach i podstawach do przetwarzania danych osobowych, o odbiorcach danych osobowych, a 

także o prawach, które przysługują Uczestnikowi w związku z przetwarzaniem przez 

Administratorów danych osobowych została udostępniona Uczestnikowi w formie odnośnika za 

pośrednictwem kanału komunikacji (e-mail, sms, mms) wybranego przez Uczestnika oraz jest stale 

dostępna pod adresem https://www.archicom.pl/polityka-ochrony-prywatnosci/ 

 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie http://www.archicom.pl  

2. Wszelkie zapytania dotyczące Promocji można kierować na adres: promocja@archicom.pl.  

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

  

 

https://www.archicom.pl/polityka-ochrony-prywatnosci/
http://www.archicom.pl/
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Załącznik nr 1  

Formularz rejestracyjny  

  

Imię ______________________________________________________________________________ 

Nazwisko __________________________________________________________________________  

Adres zamieszkania __________________________________________________________________ 

PESEL _____________________________________________________________________________ 

Inwestycja, mieszkanie, numer umowy __________________________________________________  

Nazwa i adres Urzędu Skarbowego ______________________________________________________  

Adres e-mail ________________________________________________________________________  

Telefon kontaktowy __________________________________________________________________    

Uczestnik* _________________________________________________________________________ 

Wartość Vouchera_________________________________________________________________ 

 

Oświadczam, że akceptuję Regulamin promocji „Archicom buduje. IKEA Cię Urządza”** 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie i celu 

przeprowadzenia Promocji, w tym w celu realizacji obowiązku rozliczenia podatku dochodowego do 

właściwego Urzędu Skarbowego, zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu. ** 

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych jest spółka pod firmą Archicom spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 

przy ul. Traugutta 45 (KRS 0000555355) oraz spółka, z którą klient podpisuje Umowę Rezerwacyjną, 

Umowę Deweloperską lub Umowę Przedwstępną. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji. Uczestnikowi 

przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo 

żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Archicom S.A. w związku z Promocją. 
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__________________________________ 

podpis 

 

* Jeśli Umowa podpisywana jest przez więcej niż jedną osobę fizyczną 

** Akceptacja Regulaminu / zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów Promocji jest niezbędna do 

udziału w Promocji  

 

 

Załącznik nr 2 

Oświadczenie o zakupie lokalu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą  

 

 

 

Wrocław, dnia _____________ 2020r.   

  

  

  

Niżej podpisana/y ________________________________ , oświadczam, iż w dniu _______________ , 

zawarłam/em umowę rezerwacyjną / umowę deweloperską/ umowę przedwstępną z związku z 

prowadzoną działalnością gospodarczą.  

 

 

 

 

_____________________________ 

Podpis  
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Załącznik nr 3 

Aranżacja wnętrz w sklepie - projekt 

koncepcyjny IKEA Wrocław 

 

1.  Postanowienia ogólne: 

1.1 Nazwa promocji: „Archicom buduje. IKEA Cię urządzi”  
1.2 Organizatorem promocji jest Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław, 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 
0000555355, NIP 898 210 08 70, Kapitał zakładowy 257.422.980,00 zł w całości opłacony. 
(„Organizator”). 

2.  Warunki korzystania z promocji: 

2.1 Czas trwania promocji: 2.11 - 30.11.2020 
2.2 Miejsce przeprowadzenia promocji – Sklep IKEA Wrocław ul. Czekoladowa 5, 55-040 Kobierzyce – Bielany 

Wrocławskie („Sklep IKEA”) -  dział IKEA dla Firm. 
2.3 W promocji może wziąć udział osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba 

prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje 
zdolność prawną. 

2.4 Promocja skierowana jest do klientów detalicznych i dotyczy zakupów towarów IKEA w ilości przeciętnie 
kupowanej przez gospodarstwa domowe lub na potrzeby prowadzonej działalności. Promocja nie dotyczy 
zakupu towarów IKEA w celach ich odsprzedaży.  

2.5 Promocja dotyczy wyłącznie sprzedaży w sklepie stacjonarnym IKEA. Promocja niema zastosowania do 
zakupów realizowanych za pośrednictwem sklepu internetowego („Meble przez Internet”) lub przez 
telefon („Meble na telefon”). 

2.6  Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup mieszkania w Archicomie z bonem do IKEA będącym  
zaproszeniem do skorzystania z usługi „Projekt koncepcyjny 3D” w czasie trwania promocji „Archicom 
Buduje, IKEA Cię urządzi”. 
 

3. Szczegółowe warunki promocji: 
3.1 W trakcie trwania promocji Klient, który otrzyma zaproszenie, nabędzie uprawnienie do zwrotów kosztów 

usługi „Projekt koncepcyjny 3D” przy zakupie produktów wybranych podczas konsultacji.  
Koszt usługi projektowej jednego pomieszczenia to 999zł, z czego Klient otrzymuje zwrot w kwocie 998zł 
w formie bonu upominkowego do wykorzystania przy kolejnych zakupach.     

3.2 Aby skorzystać z usługi, należy zarezerwować termin konsultacji poprzez formularz na stronie 

www.IKEA.pl dla usługi „Projekt koncepcyjny 3D”. Szczegółowe odniesienie do formularza: 
https://order.ikea.com/pl/pl/appointment/design?_ga=2.219768592.860056174.1603091024-

1018259036.1597658137 

3.3 „Projekt koncepcyjny 3D” na potrzeby promocji obejmuje pomieszczenia zakupionego lokalu: 

• pokój dzienny, 

• sypialnię, 

• pokój dziecięcy / młodzieżowy, 

• pokój do pracy / gabinet w domu, 

• garderobę, 
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• przedpokój, 

• kuchnię. 
 
4.  Inne postanowienia: 

4.1 Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez klienta z treścią 

niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.  

4.2       Nie ma możliwości wystawienia duplikatu zaproszenia na wybrane usługi. 

 

4.3   Zakupienie Usługi jest równoznaczne z zaakceptowaniem nn. Regulaminu. 

4.4  Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia promocji: 

• bezpośrednio w Dziale Obsługi Klienta w Sklepie IKEA Wrocław w formie pisemnej, 

• przesłać listownie na adres Sklepu IKEA Wrocław (Kierownik Działu Obsługi Klienta). W przypadku 

przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty decyduje data nadania pisma w urzędzie 

pocztowym,  

• telefonicznie:  22 275 01 23 (opłata zgodnie z taryfikatorem operatora),   

• przy użyciu poczty elektronicznej, przesyłając korespondencję na adres e-mail: 
ikeadlafirm.wroclaw@ikea.com 

 

Reklamacje będą rozpatrzone pisemnie w terminie 14 dni.  
Powyższe nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień klienta związanych z nabytym towarem 
(w tym składania reklamacji, co do ich jakości) wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z 
przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.  

 

4.5 Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe z klientem tj. imię i nazwisko, adres, telefon oraz 
opis i powód reklamacji. 

4.6 Regulamin promocji dostępny jest w Sklepie IKEA Wrocław w Dziale Obsługi Klienta, w Dziale IKEA dla Firm 
sklepu IKEA Wrocław. 

4.7 Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania promocji. Zmienione 
warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej Archicom. Wprowadzone zmiany 
obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego Regulaminu, zgodnie ze zdaniem poprzednim. Data zmiany 
Regulaminu zostanie wskazana również w treści Regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie mają 
zastosowania do osób, które przystąpiły do promocji przed datą wprowadzenia zmiany. 

4.8 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

4.9 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą 
rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 
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