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Regulamin promocji to ważny dokument. Dowiesz się z niego, na czym 

polega promocja, na jakich zasadach możesz z niej skorzystać i co 

dzięki niej zyskujesz. Przeczytaj go uważnie, zanim się do niej zgłosisz.  

Na końcu znajdziesz słowniczek. Objaśniliśmy w nim pojęcia, które mają 

w regulaminie specjalne znaczenie. W tekście wyróżniamy je fontem 

pogrubionym (bold).   
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Promocja i organizator – na czym polega i kto za nią odpowiada? 

1. Gdy kupujesz mieszkanie we Wrocławiu w inwestycji jednej ze spółek, możesz wziąć udział w promocji 

pod nazwą „Rok bez czynszu” i otrzymasz jednorazową premię pieniężną z przeznaczeniem na zapłatę 

czynszów należnych za lokal po jego odbiorze. 

2. Jako Archicom S.A. jesteśmy organizatorem promocji. Natomiast świadczenia oraz nagrody w promocji 

finansuje spółka, od której nabywasz przedmiot umowy. 

 

Czas trwania promocji – do kiedy możesz się do niej zgłosić? 

3. Promocja trwa od 15 kwietnia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku i dotyczy klientów, którzy w tym 

czasie zawarli umowę wskazaną w pkt 8.  

4. Możemy skrócić lub wydłużyć czas promocji. Jeśli zmienimy czas promocji, niezwłocznie 

poinformujemy o tym na naszej stronie internetowej. 

 

Warunki uczestnictwa w promocji – jak możesz wziąć w niej udział? 

5. Możesz wziąć udział w promocji, jeśli: 

a) jesteś osobą fizyczną, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, oraz 

b) nie nabywasz przedmiotu umowy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

6. Nie możesz skorzystać z promocji, jeśli Twoja umowa ze spółką: 

a) jest oparta na indywidualnych negocjacjach cenowych i cena, po jakiej kupujesz mieszkanie w 

danej inwestycji, jest niższa od ceny bazowej,  

b) zawiera Indywidualnie ustalony harmonogram wpłat lub 

c) dotyczy mieszkania z oferty mieszkań promocyjnych, 

d) zastępuje umowę rezerwacyjną zawartą przed dniem rozpoczęcia promocji, 

e) zastępuje rozwiązaną umowę deweloperską lub przedwstępną na to samo mieszkanie, 

f) jest umową sprzedaży zawartą w następstwie zawarcia ze spółką umowy rezerwacyjnej, 

deweloperskiej lub przedwstępnej na to samo mieszkanie. 

7. Jeśli się okaże, że nie możesz skorzystać z promocji, w celu uniknięcia wątpliwości w umowie zapiszemy, 

że rezygnujesz z promocji. 

8. Weźmiesz udział w promocji, jeśli: 

a) możesz być uczestnikiem (p. 5), 

b) umowa, którą zawierasz ze spółką, nie wyklucza Twojego udziału w promocji (p. 6), 

c) prawidłowo wypełnisz wszystkie pola formularza rejestracyjnego (załącznik nr 1),  

d) zaakceptujesz warunki regulaminu,  

e) w czasie trwania promocji podpiszesz ze spółką umowę rezerwacyjną,  

a następnie umowę deweloperską lub przedwstępną, aby wykonać tę umowę rezerwacyjną, 

oraz w terminie wskazanym w umowie deweloperskiej lub przedwstępnej wpłacisz spółce co 

najmniej 30% ceny przedmiotu umowy, lub  
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f) w czasie trwania promocji podpiszesz ze spółką umowę deweloperską lub przedwstępną oraz 

w terminie wskazanym w tej umowie wpłacisz spółce co najmniej 30% ceny przedmiotu 

umowy lub  

g) w czasie trwania promocji zawrzesz umowę sprzedaży, bez wcześniej zawartej umowy 

rezerwacyjnej, deweloperskiej lub przedwstępnej na dane mieszkanie, 

h) zgłosisz swój udział w promocji w terminie 30 dni od podpisania z nami umowy (p. 18). 

9. Nie bierzesz udziału w promocji, jeśli w czasie trwania promocji zawierasz ze spółką umowę 

rezerwacyjną, deweloperską, przedwstępną albo umowę sprzedaży w następstwie przeniesienia praw 

i obowiązków z umów zawartych przed dniem rozpoczęcia promocji. 

10. Gdy zawierasz umowę wspólnie z inną osobą lub innymi osobami, formularz zgłoszeniowy wypełniają 

też te osoby. W takiej sytuacji uczestnikiem jesteście Ty i te osoby łącznie.  

11. Możesz wziąć udział w promocji tylko raz odnośnie do tego samego mieszkania.  

12. Promocja nie łączy się z innymi trwającymi naszymi promocjami lub promocjami spółek z Grupy 

Archicom. Wyjątkiem jest promocja „Friend to Friend”. 

13. Promocja nie obejmuje mieszkań w budynkach:  

a) M37 oraz M39 – inwestycja Olimpia Port. 

 

Rok bez czynszu – jak działa? 

14. Gdy bierzesz udział w promocji otrzymujesz jednorazową premię pieniężną z przeznaczeniem na zapłatę 

czynszów należnych za zakupiony lokal po jego odbiorze lub w aktualnie zamieszkanym lokalu. Wartość 

premii wyliczana jest przez Doradcę, a jej wysokość zależy od rodzaju zakupionego mieszkania. 

15. Premia nie ulega zwielokrotnieniu  w przypadku kilku współwłaścicieli jednego lokalu.  

16. Jednorazowa premia przyznawana w ramach promocji  przy:  

a) mieszkaniu jednopokojowym z aneksem kuchennym (1a) - wynosi 5 000 zł (brutto); 

b) mieszkaniu jednopokojowym z możliwością wydzielenia osobnej kuchni (1k) - wynosi 5 500 zł 

(brutto); 

c) mieszkaniu dwupokojowym z aneksem kuchennym (2a) – wynosi 5 500 zł (brutto); 

d) mieszkaniu dwupokojowym z możliwością wydzielenia osobnej kuchni (2k) – wynosi 6 000 zł 

(brutto); 

e) mieszkaniu trzypokojowym z aneksem kuchennym (3a) – wynosi 6 500 zł (brutto); 

f) mieszkaniu trzypokojowym z możliwością wydzielenia osobnej kuchni (3k) – wynosi 7 000 zł 

(brutto); 

g) mieszkaniu czteropokojowym z aneksem kuchennym (4a) – wynosi 7 500 zł (brutto); 

h) mieszkaniu czteropokojowym z możliwością wydzielenia osobnej kuchni (4k) – wynosi 10 000 

zł (brutto); 

i) mieszkaniu pięciopokojowym z aneksem kuchennym (5a) – wynosi 9 000 zł (brutto); 

j) mieszkaniu pięciopokojowym z możliwością wydzielenia osobnej kuchni (5k) – 11 000 zł 

(brutto). 

17. Uczestnik promocji ma obowiązek wypełnienia formularza, który jest załącznikiem nr 1 do regulaminu. 
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18. Organizator poza zobowiązaniami wynikającymi z niniejszego Regulaminu nie ponosi odpowiedzialności 

za zobowiązania Uczestnika Promocji wobec zarządcy nieruchomości z tytułu obowiązku zapłaty czynszu, 

oraz, pod warunkiem przekazania Uczestnikowi premii, za  

zobowiązania Uczestnika promocji wobec Urzędu Skarbowego wynikające z konieczności rozliczenia 

podatku dochodowego z tytułu otrzymanych nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w p. 20 

Regulaminu. 

19. Aby otrzymać wypłatę premii, masz obowiązek:  

a) poinformować nas o wpłacie 30% ceny przedmiotu umowy oraz 

b) przesłać nam wypełniony formularz rejestracyjny (załącznik nr 1). 

Informację i formularz przesyłasz e-mailem na adres: promocja@archicom.pl. Podajesz w nim numer 

umowy.  

20. Organizator zobowiązuje się do przesłania potwierdzenia otrzymania zgłoszenia oraz dokonanie 

przelania środków na nr rachunku bankowego wskazany w formularzu zgłoszeniowym do 30 dni od 

otrzymania poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. 

21. Oprócz premii dostajesz dodatkową nagrodę pieniężną – w wysokości, która odpowiada 

zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu uczestnictwa w promocji. 

Nagroda pieniężna stanowi 11,12% wartości premii, co odpowiada podatkowi, wynoszącemu 10% od 

sumy premii oraz nagrody pieniężnej. Gdy korzystasz z promocji, zgadzasz się na to, że nie wypłacimy Ci 

dodatkowej nagrody pieniężnej, bo przeznaczymy ją w całości na zapłatę podatku z tytułu Twojego 

udziału w promocji. To my, jako organizator, opłacamy ten podatek. 

22. Jeśli w umówionym terminie nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży lub Ty albo spółka rozwiążecie 

umowę rezerwacyjną, deweloperską, przedwstępną albo umowę sprzedaży – zwrócisz spółce 

otrzymaną kwotę, przysługującą Ci zgodnie z pkt. 16, oraz  równowartość nagrody pieniężnej, 

przeznaczonej na rozliczenie podatku. Zrobisz to w ciągu 7 dni od wezwania do zapłaty. Jeśli zaś tego nie 

zrobisz, spółka potrąci tę kwotę ze środków wpłaconych przez Ciebie po zawarciu umowy rezerwacyjnej, 

deweloperskiej, przedwstępnej albo umowy sprzedaży, a przeznaczonych do zwrotu. Kwotę podatku 

możesz odzyskać składając w urzędzie skarbowym wniosek o stwierdzenie nadpłaty – organizator, jako 

płatnik nie może złożyć takiego wniosku za Ciebie. 

 

Reklamacje – jak je składać? 

23. Reklamacje, które dotyczą promocji, możesz składać: 

a) pocztą w formie pisemnej – ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław,  

b) e-mailem – promocja@archicom.pl lub  

c) osobiście – ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław.  

24. W reklamacji podaj: 

a) swoje imię i nazwisko,  

b) adres do korespondencji,  

c) numer umowy, której ona dotyczy,  

d) szczegółowy opis zdarzenia, które wzbudziło Twoje zastrzeżenia, oraz  

e) ewentualne oczekiwania co do sposobu jej rozstrzygnięcia.  

25. Reklamację złóż od razu po zdarzeniu, które wzbudziło Twoje zastrzeżenia, nie później niż  

 

mailto:promocja@archicom.pl
mailto:promocja@archicom.pl


 
 

ROK BEZ CZYNSZU 

Strona 6 | 11 

do 7 dni od jego zajścia.  

26. To, że składasz reklamację, nie zwalnia Cię z obowiązku, aby: 

a) terminowo realizować zobowiązania, które wynikają z Twojej umowy rezerwacyjnej,  

        deweloperskiej, przedwstępnej albo umowy sprzedaży ze spółką, oraz 

b) opłacać czynsz po przejęciu mieszkania.  

27. Rozpatrujemy reklamację i na nią odpowiadamy w ciągu 30 dni od dnia, w którym ją otrzymaliśmy. 

Dotyczy to reklamacji, które zawierają niezbędne informacje (p. 24).   

 

Dane osobowe – kto i jak je przetwarza? 

28. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka wskazana w ppkt. a) oraz wybrana spółka, z 

którą zawarłeś umowę (b)-l)):  

a) Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45, kod pocztowy: 50-416, 

b) Archicom Nieruchomości JN3 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45, kod 
pocztowy: 50-416, 

c) Archicom Jagodno 5 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45, kod pocztowy: 
50-416, 

d) Archicom Nieruchomości 11 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45, kod 
pocztowy: 50-416, 

e) Archicom Marina 3 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45, kod  

pocztowy: 50-416, 

f) Archicom Marina 5 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45, kod pocztowy: 

50-416, 

g) Bartoszowice 1 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45, kod pocztowy: 50-

416, 

h) Altona Investments sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45, kod pocztowy: 

50-416, 

i) Archicom Nieruchomości JN1 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45, kod 

pocztowy: 50-416, 

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

Traugutta kod pocztowy: 45, 50-416, 

k) Archicom Nieruchomości 8 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45, kod 

pocztowy: 50-416, 

l) Archicom Nieruchomości 2 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Traugutta 45, kod 

pocztowy: 50-416. 

Są to administratorzy 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 sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

29. Pełną treść obowiązku informacyjnego udostępniliśmy Ci: 

a) pod linkiem, który przesłaliśmy Ci w wybrany przez Ciebie sposób (e-mailem, SMS-em lub 
MMS-em),  
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b) na https://www.archicom.pl/polityka-ochrony-prywatnosci/.  

Zawiera ona szczegółowe informacje o: 

c) administratorach,  

d) celach i podstawach przetwarzania danych osobowych, 

e) odbiorcach danych osobowych,  

f) prawach, które masz, kiedy administratorzy przetwarzają Twoje dane osobowe. 

 

Postanowienia końcowe – co jeszcze jest ważne? 

30. Regulamin udostępniamy w naszej siedzibie. 

31. Pytania, które dotyczą promocji, możesz kierować na adres: promocja@archicom.pl.  

32. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosujemy przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

Słowniczek – co znaczą ważne pojęcia w regulaminie? 

33. Niektóre pojęcia w regulaminie mają specjalne znaczenie. Objaśniamy je poniżej,  

a w tekście wyróżniamy kolorem. Zapoznaj się z nimi, aby zrozumieć zasady promocji. 

Cena bazowa – cena 1 m kw. mieszkania, którą wskazaliśmy w naszym cenniku. Cena bazowa dla oferty 

mieszkań promocyjnych nie uwzględnia rabatu, jaki otrzymujesz, gdy korzystasz z tej oferty. Cennik 

udostępniamy w naszych salonach sprzedaży. 

Indywidualnie ustalony harmonogram spłat – warunki finansowania przedmiotu  umowy, które z 

Tobą ustaliliśmy, inne niż te, które określiliśmy w ofercie. Uwzględniamy je w umowie deweloperskiej 

lub przedwstępnej. 

Oferta mieszkań promocyjnych – mieszkania, które możesz kupić po cenie niższej niż cena bazowa. 

Listę takich mieszkań udostępniliśmy na:  

https://www.archicom.pl/znajdz-mieszkanie/promocje/. 

Organizator, my – Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Traugutta 45, kod pocztowy: 50-416, 

wpisana 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 256 703 430,00zł wpłacony w całości. 

Premia – kwota, którą możesz otrzymujesz z przeznaczeniem na zapłatę czynszu. 

Promocja – akcja promocyjna „Rok bez czynszu”. 

Przedmiot umowy – wszystkie składniki, które jako uczestnik nabywasz na podstawie umowy. Są to w 

zależności od konkretnej umowy: 

• lokal mieszkalny, który spółka buduje w ramach swojej inwestycji deweloperskiej,  

• udział w nieruchomości wspólnej,  

• prawo do korzystania z miejsca postojowego,  

• komórka lokatorska, 

• garaż indywidualny lub przynależny, 

• inne prawa właściciela lokalu mieszkalnego do nieruchomości. 

Regulamin – ten Regulamin promocji „Rok bez czynszu”. Określiliśmy w nim zasady promocji. 

Spółki z Grupy Archicom, spółki – następujące spółki, od których możesz kupić mieszkanie w promocji: 

https://www.archicom.pl/polityka-ochrony-prywatnosci/
mailto:promocja@archicom.pl
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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) Archicom Jagodno 5 sp. z o.o. (inwestycja „Cztery Pory Roku”), 

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

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

Uczestnik, Ty – osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa w promocji. 

Umowa sprzedaży – umowa rozporządzająca przeniesieniem własności przedmiotu umowy przez 

spółkę na uczestnika. 
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Załącznik nr 1 – formularz rejestracyjny 

 

Imię: 

 

Nazwisko: 

 

Adres zamieszkania: 

 

 

PESEL: 

 

Inwestycja, mieszkanie, numer umowy, spółka: 

 

E-mail: 

 

Telefon komórkowy: 

 

 

Nr rachunku bankowego: 

 

 

 

Oświadczam, że akceptuję Regulamin promocji „Rok bez czynszu” 

Akceptacja regulaminu i zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów 

promocji jest niezbędna, by wziąć udział w promocji. 

 

 

Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli spółka pod firmą Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 

przy ul. Gen. R. Traugutta 45 (KRS 0000555355) oraz spółka z którą zawarłeś umowę (pkt. 32 regulaminu). 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby wziąć udział w promocji. Jako uczestnik masz 

prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz prawo żądania usunięcia danych 

osobowych, które przetwarzamy w związku z promocją. 
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Twój podpis 

 

Załącznik nr 2 – skorzystaj z promocji krok po kroku 

 

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

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

promocji, 

b) Wpłać min. 30% wartości brutto umowy, 

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

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

d) Otrzymasz od nas potwierdzenie oraz wypłatę jednorazowej premii z przeznaczeniem na 

pokrycie czynszu. 

e) Ciesz się brakiem opłat stałych nawet do 17 miesięcy! 
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