
 

REGULAMIN PROMOCJI 

„Akcja Aranżacja” (dalej: Regulamin)  

 

DEFINICJE 

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1. Cenie Bazowej – należy przez to rozumieć cenę 1m2 mieszkania, określoną w cenniku 

Organizatora. Cena Bazowa dla Oferty Mieszkań Promocyjnych nie obejmuje udzielonego 

z tego tytułu rabatu. Cennik dostępny jest w salonach sprzedaży Organizatora; 

2. Pakiety – należy przez to rozumieć Pakiet I oraz Pakiet II wskazane w niniejszym 

Regulaminie; 

3. Indywidualnie Ustalonym Harmonogramie Spłat – należy przez to rozumieć 

indywidualnie ustalone warunki finansowania Przedmiotu Umowy, tj.; zawarcie umowy 

deweloperskiej lub przedwstępnej przy zastosowaniu harmonogramu wpłat z tytułu zakupu 

Przedmiotu Umowy odbiegającego wysokościami oraz terminami poszczególnych transz 

od określonego przez Organizatora na dzień zawarcia umowy; 

4. Ofercie Mieszkań Promocyjnych – należy przez to rozumieć mieszkania objęte obniżką 

Ceny Bazowej. Lista mieszkań dostępna jest pod adresem: 

https://www.archicom.pl/znajdz-mieszkanie/promocje/?product[specials]=1 ; 

5. Organizatorze – należy przez to rozumieć spółkę Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu,  

ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we 

Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000555355, NIP: 898-210-08-70, REGON: 020371028, kapitał zakładowy 

257.422.980,00 zł w całości wpłacony; 

6. Projektant – należy przez to rozumieć podmiot świadczący profesjonalne usługi 

projektowe; 

7. Promocji – należy przez to rozumieć akcję promocyjną pn. „Akcja Aranżacja”; 

8. Przedmiocie Umowy – należy przez to rozumieć zespół składników nabywanych przez 

Uczestnika, w tym lokal mieszkalny realizowany przez Spółkę w ramach prowadzonej 

inwestycji deweloperskiej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, prawem do 

korzystania z miejsca postojowego, komórką lokatorską, garażem indywidualnym lub 

przynależnym, udziałami w nieruchomości (działki drogowe) lub innymi prawami 

dotyczącymi nieruchomości, które są nabywane wraz z lokalem mieszkalnym; 

9. Spółkach z Grupy Archicom lub Spółkach – należy przez to rozumieć wszystkie spółki 

określone w §1 pkt. 1 lit. a – k Regulaminu; 

10. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która spełnia warunki uczestnictwa  

w Promocji; 

11. Umowie Sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę rozporządzającą przeniesienia 

własności Przedmiotu Umowy przez Spółkę na Uczestnika; 
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12. Premii – należy przez to rozumieć imienny dokument elektroniczny, uprawniający jego 

posiadacza do skorzystania z usług i/lub produktów ofertowanych przez podmioty 

wskazane w Załączniku nr 2 do Regulaminu pod warunkiem zawarcia bezpośrednio umowy 

pomiędzy Uczestnikiem a Projektantem w terminie wskazanym w Regulaminie; 

13. Voucher – należy przez to rozumieć imienny bon różnego przeznaczenia umożliwiający 

zapłatę za zakupy towarów wskazane w Regulaminie. 

 

§ 1. Promocja i Organizator 

 

1. Promocja ma na celu zachęcić do nabywania mieszkań w inwestycjach realizowanych we 

Wrocławiu przez jedną z niżej wymienionych spółek: 

a. Archicom Marina 5 sp. z o.o., Bartoszowice 1 sp. z o.o., Archicom Marina 3 sp. z o.o 

(inwestycja „Olimpia Port”), 

b. Archicom Nieruchomości JN3 Sp. z o.o. (inwestycja „Awipolis”), 

c. Archicom Nieruchomości 11 Sp. z o.o. ( inwestycja „Planty Racławickie”), 

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

„Browary Wrocławskie”), 

e. TN Stabłowice 1 sp. z o.o., Space Investment Strzegomska 3 Otyńska Sp. z o.o. 

(inwestycja „Słoneczne Stabłowice”), 

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

g. Archicom Stabłowice sp. z o.o. (Inwestycja „Akacjowy Zakątek”), 

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

i. Archicom Nieruchomości 8 sp. z o.o. (inwestycja „Sady nad Zieloną”), 

realizowaną na zasadach określonych w Regulaminie.  

2. Promocja jest organizowana przez Organizatora.  

3. Po spełnieniu przez Uczestnika przesłanek koniecznych do wzięcia udziału w Promocji, 

świadczenia oraz nagrody wskazane w Regulaminie są udzielane przez Spółkę realizującą 

inwestycję, w której Uczestnik nabywa Przedmiot Umowy. 

 

§ 2. Czas trwania Promocji 

 

1. Promocja trwa od dnia 06.04.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.  

2. 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 dla osób fizycznych, mających pełną zdolność do czynności 

prawnych, które nie nabywają Przedmiotu Umowy w związku z prowadzoną działalnością 

gospodarczą. 

2. Z udziału w Promocji wyłączone są osoby, które: 
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a. zawarły ze Spółką umowę opartą na indywidualnych negocjacjach cenowych i 

wynegocjowały cenę mieszkania w danej inwestycji niższą od Ceny Bazowej, z 

zastrzeżeniem § 4 pkt. 4 lub 

b. skorzystały z Indywidualnie Ustalonego Harmonogramu Wpłat lub 

c. skorzystały z Oferty Mieszkań Promocyjnych 

d. zawarły ze Spółką umowę deweloperską będącą następstwem umowy rezerwacyjnej 

zawartej przed dniem rozpoczęcia Promocji 

e. zawarły ze Spółką umowę deweloperską będącą następstwem rozwiązania umowy 

deweloperskiej na ten sam lokal mieszalny. 

3. Informacje o wyłączeniu z udziału w Promocji umieszcza się w umowie wymienionej w § 

3 pkt 4 lit. a – d Regulaminu.  

4. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest prawidłowe wypełnienie przez Uczestnika 

wszystkich pól formularza rejestracyjnego, o którym mowa w §4 pkt. 2 Regulaminu, w tym 

akceptacja warunków niniejszego Regulaminu oraz, z zastrzeżeniem wyłączeń, o których 

mowa w ust. 2 powyżej:  

a. podpisanie ze Spółką w czasie trwania Promocji umowy rezerwacyjnej, a następnie 

podpisanie umowy deweloperskiej, celem wykonania umowy rezerwacyjnej oraz wpłata 

na rzecz Spółki kwoty odpowiadającej co najmniej 30% Ceny Zakupu Przedmiotu 

Umowy w terminie wskazanym w umowie deweloperskiej, przy czym podpisanie umowy 

deweloperskiej i wpłata może nastąpić po zakończeniu Promocji albo  

b. podpisanie ze Spółką umowy deweloperskiej w czasie trwania Promocji oraz wpłata na 

rzecz Spółki kwoty odpowiadającej co najmniej 30% Ceny Zakupu Przedmiotu Umowy 

w terminie wskazanym w umowie deweloperskiej, przy czym wpłata może nastąpić po 

zakończeniu Promocji albo  

c. podpisanie umowy przedwstępnej w czasie trwania Promocji oraz wpłata na rzecz Spółki 

kwoty odpowiadającej co najmniej 30% Ceny Zakupu Przedmiotu Umowy w terminie 

wskazanym w umowie przedwstępnej, przy czym wpłata może nastąpić po zakończeniu 

Promocji; albo 

d. zawarcie Umowy Sprzedaży w czasie trwania Promocji. 

5. Nie spełnia warunków udziału w Promocji osoba, która zawarła jedną z umów wskazanych 

w pkt. 4 lit a – c powyżej w czasie obowiązywania Promocji w następstwie przeniesienia 

praw i obowiązków z zawartych wcześniej umów, a które to umowy zawarte zostały w 

czasie przed rozpoczęciem obowiązywania Promocji. 

6. W przypadku, gdy jedna z umów wymienionych w pkt. 4 lit. a - d powyżej podpisywana jest 

przez więcej niż jedną osobę fizyczną (stroną umowy jest więcej niż jedna osoba), formularz 

zgłoszeniowy wypełniają wszystkie osoby będące stronami tej umowy i tylko wszystkie te 

osoby łącznie mogą być rozumiane jako Uczestnik.  

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

8. Promocja nie łączy się z innymi trwającymi promocjami Organizatora lub Spółek z Grupy 

Archicom, za wyjątkiem programu Friend to Friend. 
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§ 4. Pakiety 

1. Prawo do skorzystania z Promocji uzyskuje każdy z Uczestników, który spełnia łącznie 

wszystkie wymogi wskazane w §3 Regulaminu z zastrzeżeniem przewidzianych w 

Regulaminie ograniczeń i wyłączeń. 

2. Skorzystanie z Promocji przez Uczestnika jest dobrowolne. Uczestnik celem otrzymania 

możliwości skorzystania z Promocji zobowiązany jest przy podpisywaniu jednej z umów 

wymienionych w §3 pkt 4 lit. a - d Regulaminu do wypełnienia formularza, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. W formularzu Uczestnik jest zobowiązany m.in. do 

wskazania, z którego Pakietu chce skorzystać. Po otrzymaniu przez Spółkę wypełnionego 

formularza Spółka przekaże Uczestnikowi listę Projektantów, spośród których Uczestnik 

będzie mógł dokonać wyboru w przeciągu 3 miesięcy od dnia przekazania mu listy. 

3. Posiadając dokument Premii, Uczestnik ma prawo zadecydować czy  nawiąże współpracę z 

Projektantem. Skorzystanie z Promocji następuje dopiero w momencie podpisania przez 

Uczestnika bezpośrednio umowy z Projektantem na zakres prac wskazany w wybranym 

Pakiecie. 

4. Uczestnik nie może łączyć Pakietów.  

5. W Promocji nie mogą wziąć osoby, które zawarły ze Spółką umowę opartą na 

indywidualnych negocjacjach cenowych i wynegocjowały cenę mieszkania w danej 

inwestycji niższą od Ceny Bazowej. 

 

§ 5. Pakiet I – Wykonanie projektu mieszkania 

1. W ramach Pakietu I Uczestnik otrzyma od Spółki Premię w postaci możliwości skorzystania 

z usługi wykonania projektu wnętrz mieszkania, tj. Przedmiotu Umowy, wykonanego przez 

Projektanta wybranego przez Uczestnika spośród Projektantów przedstawionych w 

Załączniku nr 2 do Regulaminu.  

2. Pakiet I w przypadku chęci skorzystania z niego przez Uczestnika będzie obejmować: 

a) 2 spotkania konsultacyjne 

b) Przygotowanie projektu koncepcyjnego obejmującego: 

• rzut mieszkania w formie rzutów 2D (min. w dwóch wariantach), propozycję 

rozplanowania przestrzeni pod względem funkcjonalnym:  

- rozplanowanie pomieszczeń w zależności od ich przeznaczenia, ergonomia 

wnętrz  

- rozmieszczenie mebli ruchomych i stałych zabudów oraz lokalizację 

niezbędnych przewidzianych sprzętów wraz z kluczowymi wymiarami  

• Inspiracje, wstępne propozycje materiałów wykończeniowych i kolorystyki.  

• Wstępnej koncepcja oświetlenia  

c) Przygotowanie dokumentacji technicznej obejmującej: 

• Projekt elektryki i instalacji wod-kan  

• Projekt łazienek i wstępna koncepcja kuchni  

d) Rozwinięcie Projektu dla elementów stałych które objemuje: 

• Projekt kuchni – dokładny projekt mebli na wymiar z doborem zlewu i ogólnego 

wyposażenia, dobór sprzętu AGD wg wytycznych klienta 

• Dobór drzwi i futryn  

• Dobór materiałów na posadzki i ściany  



Regulamin Promocji „Akcja Aranżacja” 

 

5 
 

• Dobór opraw oświetleniowych i lamp  

• Wstępny dobór elementów ruchomych  

e) Przygotowanie 10 wizualizacji (ujęć); z możliwością wykonania większej ilości 

wizualizacji za dodatkową opłatą indywidualnie ustaloną na spotkaniu z projektantem, 

f) Przygotowanie projektu wykonawczego szczegółowego, obejmującego: 

• Projekt mebli na wymiar – szafy wnękowe, garderoby, indywidualne meble  

• Dobór elementów ruchomych (do zasłon).  

g) Opracowaniem Projektu w formie elektronicznej i papierowej- książki ze wszystkimi 

elementami Projektu wraz z wykazem konkretnych produktów zastosowanych w 

Projekcie. 

3. Uczestnik zamierzający korzystać z Promocji ma obowiązek poinformować Organizatora 

o wpłacie 30% wartości umowy, wysyłając wiadomość potwierdzającą wraz z numerem 

umowy na adres: promocja@archicom.pl oraz przesłać wypełniony formularz rejestracyjny, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 1. Wszystkie najważniejsze terminy zostały wskazane w 

załączniku nr 3. 

4. Uczestnik otrzyma od Organizatora potwierdzenie otrzymania zgłoszenia oraz imienny 

dokument Premii uprawniający do podpisania umowy z Projektantem na wykonanie prac 

wskazanych w Pakiecie.  

5. W przypadku decyzji Uczestnika, że będzie korzystał z Premii, Uczestnik zobowiązany jest 

skontaktować się z wybranym Projektantem w terminie 3 miesięcy od daty wydania 

dokumentu Premii.  

6. Uczestnik i Projektant zawrą odrębną umowę na wykonanie projektu w ramach Pakietu, 

obejmującą swym zakresem prace wskazane w ust. 2 powyżej w terminie do 6 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy deweloperskiej, przedwstępnej lub sprzedaży.  

7. W umowie zawieranej pomiędzy Uczestnikiem a Projektantem wskazana zostanie wartość 

Premii, jaką uzyskuje Uczestnik. 

8. W przypadku skorzystania z Premii do wartości Premii zostanie dodana dodatkowa nagroda 

pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób 

fizycznych z tytułu uczestnictwa w Promocji, liczonemu od wartości brutto Premii (tj. w 

kwocie stanowiącej 11,12% wartości Premii). Uczestnik zgadza się, że kwota dodatkowej 

nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę 

podatku należnego z tytułu udziału w Promocji. 

9. W przypadku niedojścia do zawarcia Umowy Sprzedaży w terminie określonym przez 

strony lub rozwiązania umowy, o której mowa w § 3 pkt. 4 a-c, Uczestnik zobowiązany 

będzie do zwrotu Spółce kwoty w wysokości 2% wartości Przedmiotu Umowy, w terminie 

14 dni od wezwania do zapłaty. W przypadku braku zwrotu Spółce przez Uczestnika kwoty 

o której mowa w zdaniu poprzednim, jej równowartość zostanie potrącona przez Spółkę ze 

środkami wpłaconymi przez Uczestnika na poczet zawarcia jednej z umów wymienionych 

w §3 pkt. 4 lit a – c Regulaminu, a przeznaczonymi do zwrotu. 

 

 

 

 

mailto:promocja@archicom.pl


Regulamin Promocji „Akcja Aranżacja” 

 

6 
 

§ 6. Pakiet II – Wykonanie projektu balkonu, tarasu lub ogródka oraz zieleni w 

mieszkaniu    

1. W ramach Pakietu II Uczestnik otrzyma od Spółki Premię w postaci możliwości 

skorzystania z usługi wykonania projektu ogrodu, tarasu lub balkonu oraz zieleni w 

mieszkaniu, wykonanego przez Projektanta wybranego przez Uczestnika spośród 

Projektantów przedstawionych w Załączniku nr 2 do Regulaminu. Na moment podpisania 

przez Uczestnika z Projektantem umowy, Uczestnik otrzyma od Projektanta Voucher o 

wartości : 

a) 4.000 zł brutto w przypadku zawarcia umowy, której wartość wynosi do 500.000,00 zł 

brutto i balkonów, tarasów i ogródków o powierzchni do 5,5m2 lub 

b) 0,8% wartości umowy brutto w przypadku zawarcia umowy, której wartość przekracza 

500.000,00 zł brutto i balkonów, tarasów i ogródków o powierzchni do 5,5m2 lub 

c) 0,6% wartości umowy brutto w przypadku balkonów, tarasów i ogródków o 

powierzchni powyżej 5,5 m2, niezależnie od wartości umowy. 

2. Pakiet II w przypadku chęci skorzystania z niego przez Uczestnika będzie obejmować: 

a) 3 spotkania oraz konsultacje telefoniczne lub e-mailowe z projektantem, 

b) wizję lokalną i pomiary 

c) dwie koncepcje zieleni na balkonie, tarasie lub w ogrodzie i zieleni w mieszkaniu 

(wizualizacje 3D na podstawie zdjęć 2D, 5–7 ujęć), 

d) rysunek małej architektury w skali 1: 25/50 z układem mebli, lokalizacją donic, 

doborem roślin, oświetlenia zewnętrznego i innych elementów zagospodarowania,  

e) rysunek szaty roślinnej w skali 1 : 50, który uwzględnia liczbę i dobór gatunków, 

f) dobór i zestawienie roślinności oraz wszystkich elementów zagospodarowania oraz 

szacunek kosztów realizacji projektu, 

g) propozycję zestawu roślin, donic, akcesoriów, które możesz zakupić w cenie vouchera, 

h) wytyczne do pielęgnacji roślin. 

i) możliwość naniesienia dwóch kompletów poprawek do całego projektu. 

3. Uczestnik zamierzający korzystać z Promocji ma obowiązek poinformować Organizatora 

o wpłacie 30% wartości umowy, wysyłając wiadomość potwierdzającą wraz z numerem 

umowy na adres: promocja@archicom.pl oraz wypełniony formularz rejestracyjny  

(zał. Nr. 1). Wszystkie najważniejsze terminy zostały wskazane w załączniku nr 3. 

4. Uczestnik otrzyma od Organizatora potwierdzenie otrzymania zgłoszenia oraz imienny 

dokument Premii uprawniający do podpisania umowy z Projektantem na wykonanie prac 

wskazanych w Pakiecie.  

5. W przypadku decyzji Uczestnika, że będzie korzystał z Premii, Uczestnik zobowiązany jest 

skontaktować się z wybranym Projektantem w terminie 2 miesięcy od daty wydania 

dokumentu Premii.  

6. Uczestnik i Projektant zawrą odrębną umowę na wykonanie projektu w ramach Promocji, 

obejmującą swym zakresem prace wskazane w ust. 2 powyżej w terminie do 6 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy deweloperskiej, przedwstępnej lub sprzedaży. Uczestnik będzie 

uprawniony do ustalenia z Projektantem dodatkowego zakresu prac (dodatkowe 

wizualizacje, spotkania i/lub praca poza zakresem umowy, indywidualne rysunki 

mailto:promocja@archicom.pl


Regulamin Promocji „Akcja Aranżacja” 

 

7 
 

wykonawcze) za odrębnym wynagrodzeniem. W umowie zawieranej pomiędzy 

Uczestnikiem a Projektantem wskazana zostanie wartość Premii, jaką uzyskuje Uczestnik. 

7. W przypadku skorzystania z Premii do wartości Premii oraz otrzymanego Vouchera 

zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej 

zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu uczestnictwa w 

Promocji, liczonemu od wartości brutto Premii oraz Vouchera (tj. w kwocie stanowiącej 

11,12% wartości Premii oraz Vouchera). Uczestnik Promocji zgadza się, że kwota 

dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest 

na zapłatę podatku należnego z tytułu uczestnictwa w Promocji. 

8. W przypadku niedojścia do zawarcia Umowy Sprzedaży w terminie określonym przez 

strony lub rozwiązania umowy, o której mowa w § 3 pkt. 4 a-c, Uczestnik zobowiązany 

będzie do zwrotu Spółce kwoty w wysokości 2 % wartości Przedmiotu Umowy, w terminie 

14 dni od wezwania do zapłaty. W przypadku braku zwrotu Spółce przez Uczestnika kwoty 

o której mowa w zdaniu poprzednim, jej równowartość zostanie potrącona przez Spółkę ze 

środkami wpłaconymi przez Uczestnika na poczet zawarcia jednej z umów wymienionych 

w §3 pkt. 4 lit a – c Regulaminu, a przeznaczonymi do zwrotu. 

 

 

§ 8. 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. Reklamacje mogą składać wyłącznie Uczestnicy korzystający z Premii w związku 

z podpisaniem bezpośrednio umowy z Projektantem. 

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

numer umowy wymienionej w § 3 pkt 4 Regulaminu oraz szczegółowy opis zdarzenia 

budzącego zastrzeżenia oraz ewentualne oczekiwania Uczestnika, co do sposobu 

rozstrzygnięcia reklamacji.  

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

5. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Uczestnika z obowiązku terminowej realizacji 

zobowiązań wynikających z umowy wymienionej w § 3 pkt 4 Regulaminu zawartej ze 

Spółką, a także z obowiązku zapłaty czynszu po przejęciu mieszkania.  

6. 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 §9 pkt 2 Regulaminu).  

 

§ 10. 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 
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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) 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, 

• Space Investment Strzegomska 3 Kamieńskiego 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, 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 Marina 3 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, 

• Altona Investments 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, 

• 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, 

• Archicom Nieruchomości 8 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45, 

50-416 Wrocław. 

 

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/ 

 

§ 11. Postanowienia końcowe 

1. Organizator ani żadna ze Spółek nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Uczestnika 

wobec Projektanta, wynikające z zawartej przez Uczestnika z Projektantem umowy o 

wykończenie.  

https://www.archicom.pl/polityka-ochrony-prywatnosci/
https://www.archicom.pl/polityka-ochrony-prywatnosci/
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2. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora. 

3. Wszelkie zapytania dotyczące Promocji można kierować na adres: 

promocja@archicom.pl.  

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulamin Promocji „Akcja Aranżacja” 

 

10 
 

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu 

 

Formularz rejestracyjny  

Imię 

___________________________________________________________________________ 

Nazwisko 

__________________________________________________________________________  

Adres 

zamieszkania________________________________________________________________ 

PESEL 

___________________________________________________________________________ 

Inwestycja, mieszkanie, numer umowy 

__________________________________________________  

Adres e-mail 

________________________________________________________________________  

Telefon kontaktowy 

__________________________________________________________________   

Pakiety możliwe do wyboru: 

1.    1. Pakiet I – Wykonanie projektu mieszkania   

2.    2. Pakiet II - Wykonanie projektu zieleni w mieszkaniu i na balkonie 

 

Oświadczam, że akceptuję Regulamin promocji „Akcja Aranżacja”* 

Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą Archicom spółka akcyjna z siedzibą 
we Wrocławiu, przy ul. Gen. R. Traugutta 45 (KRS 0000555355).  

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. 

 

__________________________________ 

podpis 

* Akceptacja Regulaminu / zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów Promocji 
jest niezbędna do udziału w Promocji 
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Załącznik nr 2 do regulaminu 

 

Lista Partnerów: 

 

1. Pakiet I - Projekt mieszkania 
 
a) KODO Projekty i realizacje wnętrz 

tel. 530 20 50 70  
email: wroclaw@kodo.pl 
www: https://www.kodo.pl/  

 
b) S3NS Wnętrza 

Magdalena Felkiel 

tel. 696 058 327  

email: magdalena.felkiel@s3ns.pl  

www: www.s3nswnetrza.pl, www.s3ns.pl 

 
c) Art. Studio – Projekty 

Switłana Kocińska  
Tel. 694 584 184 
email: swietlanakocinska@wp.pl  
 
Łukasz Macuga  
tel. 570 392 444 
email: macugalukasz@wp.pl  
www:www.artstudio.wroclaw.pl 

 
d) K2 Projekt Alicja Kordas 

Alicja Kordas 
tel. 531 083 503 
email: kaprojekt2@gmail.com 
www: www.kaprojekt2.wixsite.com/ka2projekt 

 
 
2. Pakiet II – Projekt zieleni w mieszkaniu 

 
a) Nowacka Krajobrazy 

Wiktoria Nowacka 
tel. 504 710 868 
email: biuro@nowackakrajobrazy.pl 
www: http://nowackakrajobrazy.pl/  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:wroclaw@kodo.pl
https://www.kodo.pl/
mailto:magdalena.felkiel@s3ns.pl
http://www.s3nswnetrza.pl/
http://www.s3ns.pl/
mailto:swietlanakocinska@wp.pl
mailto:macugalukasz@wp.pl
http://www.artstudio.wroclaw.pl/
mailto:kaprojekt2@gmail.com
http://www.kaprojekt2.wixsite.com/ka2projekt
tel:+48504710868
mailto:biuro@nowackakrajobrazy.pl
http://nowackakrajobrazy.pl/
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Załącznik nr 3 do regulaminu 

 

 
Jesteś już po zakupie mieszkania? Sprawdź jak skorzystać z promocji: 

a) Podpisz umowę deweloperską, rezerwacyjną lub przedwstępną w trakcie obowiązywania 

promocji 

b) Wybierz pakiet, z którego chcesz skorzystać  

c) Wybierz Partnera, z którym chcesz zrealizować promocję  

d) Wpłać min. 30% wartości umowy  

e) Wypełnij formularz rejestracyjny (zał. nr. 1 do regulaminu) i prześlij jego skan wraz z 

potwierdzeniem wpłaty 30% wartości umowy na adres: promocja@archicom.pl 

f) Otrzymasz od nas potwierdzenie, imienny dokument premii w formie elektronicznej oraz 

voucher na zakup roślin jeśli zdecydujesz się na pakiet II 

g) Skontaktuj się z wybranym Partnerem i przekaż mu swój dokument premii oraz voucher 

– możesz to zrobić w ciągu 3 miesięcy od otrzymania od nas dokumentu premii 

h) Umów się na pierwszą konsultację z Partnerem  

i) Zacznij projektować mieszkanie swoich marzeń! 

 

mailto:promocja@archicom.pl

