
REGULAMIN PROMOCJI 
„Trzymamy dla Ciebie” 

 

Słowniczek – co znaczą ważne pojęcia w regulaminie? 
Niektóre pojęcia w regulaminie mają specjalne znaczenie. Objaśniliśmy je poniżej, a w tekście 
regulaminu zostały pogrubione. Zapoznaj się ze słowniczkiem, żeby zrozumieć zasady promocji. 
1. Bon – bon, który możesz otrzymać po skorzystaniu z wariantu promocji 2, będzie można go 

wykorzystać tylko u wybranych usługodawców Klubu Klienta „Zadomowieni”,  nie będzie 
możliwości wypłacenia w formie pieniężnej wartości bonu; 
lista aktualnych usługodawców dostępna pod linkiem: https://www.archicom.pl/dla-
klienta/strefa-kupujacego/klub-zadomowieni/ 

2. Cena pierwotna Twojego mieszkania - cena lokalu mieszkalnego, nabywanego przez Ciebie, 
określona w cenniku danej spółki, przy czym cennik należy rozumieć jako zestaw cen 
standardowych (nieobjętych promocją) oferowanych mieszkań, przyjęty na dany dzień przez daną 
spółkę; 

3. Cena ostateczna Twojego mieszkania -  cena lokalu mieszkalnego, nabywanego przez Ciebie, 
obniżona wskutek realizacji wariantu promocji 1; 

4. Dzień realizacji promocji - dzień przypadający w terminie 183 dni od dnia zawarcia umowy;  jeśli 
skorzystasz z wariantu promocji 1, to na ten dzień sporządzimy zestawienie mieszkań na dzień 
realizacji promocji, które posłuży do obliczenia wskaźnika zmiany ceny; 

5. Harmonogram wpłat – należy przez to rozumieć warunki finansowania przez nabywcę przedmiotu 
umowy , tj. standardowy harmonogram wpłat ustalony dla inwestycji przy uwzględnieniu etapów 
jej realizacji, i niebędący  wynikiem indywidualnych ustaleń pomiędzy nabywcą a spółką,  
dotyczących terminów lub wysokości poszczególnych transz ceny ; 

6. Oferta promocyjna mieszkań – wszelkie inne niż określone w tym Regulaminie akcje promocyjne 
realizowane przez organizatora lub spółkę, polegające na obniżeniu ceny mieszkań przez 
określony czas, w stosunku do ich standardowych cen ofertowych; 

7. Organizator, My - 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 we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000555355, NIP: 8982100870, REGON: 020371028, kapitał 
zakładowy 256 703 430,00 zł w całości wpłacony; 

8. Mieszkanie porównywalne z Twoim – mieszkanie znajdujące się w tej samej inwestycji, co 
mieszkanie stanowiące przedmiot umowy i uwzględnione w zestawieniu mieszkań na dzień 
zawarcia umowy  oraz będące w zestawieniu mieszkań na dzień realizacji promocji przy czym 
podobieństwo mieszkań jest ustalane w oparciu o typologię przypisaną przez spółkę do 
poszczególnych mieszkań i niezmieniającą się przez cały okres realizacji inwestycji; tj. np. 2a, 2k, 
3a, itd; 

9. Promocja – należy przez to rozumieć akcję promocyjną pn. „Trzymamy dla Ciebie”; 
10. Przedmiot Umowy – należy przez to rozumieć zespół składników  nabywanych przez Ciebie, 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 
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lokatorską, garażem indywidualnym lub przynależnym, udziałami w nieruchomości (działki 
drogowe) lub innymi prawami dotyczącymi nieruchomości, które są nabywane wraz z lokalem 
mieszkalnym; 

11. Regulamin – niniejszy regulamin; 
12. Spółka to jedna z poniższych spółek: 

a. Archicom Marina 5 sp. z o.o., Bartoszowice 1 sp. z o.o., Archicom Marina 3 sp. 
b. Archicom Nieruchomości JN3 sp. z o.o. (inwestycja „Awipolis”), 
c. Altona lnvestments sp. z o.o., Archicom Nieruchomości JN1 Sp. z o.o. (inwestycja „Browary 

Wrocławskie"), 
d. Archicom Jagodno 5 sp. z o.o. (inwestycja „Cztery Pory Roku"), 
e. Archicom Nieruchomości 8 sp. z o.o. (inwestycja „Sady nad Zieloną"), 
f. Archicom Nieruchomości 2 sp. z o.o. (inwestycja „River Point"); 

13. Uczestnik, Ty – osoba fizyczna, która spełnia warunki udziału w promocji; 
14. Umowa – umowa deweloperska, lub umowa przedwstępna, dotycząca lokalu mieszkalnego, którą 

podpisałeś z organizatorem promocji lub z jedną ze spółek; 
15. Usługodawca – wybrany przez Organizatora usługodawca Klubu Klienta „Zadomowieni. 

Organizator mając na uwadze dbałość o zapewnienie odpowiedniego poziomu usług przez 
Usługodawców informuje, że ich lista może ulec zmianie w stosunku do listy dostępnej na moment 
okresu obowiązywania promocji; 

16. Wariant promocji 1 – wariant opisany w pkt. 14-20 regulaminu; 
17. Wariant promocji 2 – wariant opisany w pkt. 21-28 regulaminu;  
18. Wariant promocji 3 – wariant opisany w pkt. 29-32 regulaminu; 
19. Zestawienie mieszkań na dzień realizacji promocji – należy przez to rozumieć listę uwzględniającą 

wszystkie mieszkania porównywalne do Twojego znajdujące się w ofercie danej spółki, aktualną 
na dzień realizacji promocji wraz z ich cenami; listę tę otrzymasz po przeslaniu do nas zapytania w 
sposób określony w pkt. 19 regulaminu; każdorazowo aktualna oferta mieszkań do sprzedaży 
dostępna jest na stronie www.archicom.pl; 

20. Zestawienie mieszkań na dzień zawarcia umowy – należy przez to rozumieć listę uwzględniającą 
wszystkie mieszkania porównywalne do Twojego znajdujące się w ofercie danej spółki, aktualną 
na dzień zawarcia przez Ciebie umowy, wraz z ich cenami; listę tę otrzymasz przy  zawarciu umowy.  

 
Promocja i organizator – na czym polega i kto za nią odpowiada? 
1. Gdy planujesz kupić  mieszkanie we Wrocławiu w inwestycji jednej ze spółek możesz wziąć udział 

w promocji, w ramach której możesz wybrać tylko jeden z następujących wariantów: 
a. obniżenie ceny pierwotnej Twojego mieszkania, jeżeli po zawarciu umowy z jedną ze spółek 

średnia cena niesprzedanych mieszkań porównywalnych z Twoim spadnie w stosunku do 
średniej ceny tych samych mieszkań z dnia, w którym zawierałeś z nami umowę (wariant 
promocji 1); 

b. możliwość uzyskania bonu w wysokości odpowiadającej określonemu procentowi 
obliczonemu od kwoty transz wpłacanych zgodnie z harmonogramem wpłat; transze (z 
wyłączeniem ostatniej z nich) będą oprocentowane indywidualnie zgodnie ze stopą 
referencyjną NBP aktualną na dzień startu promocji tj. 14.09.2022 r., wynoszącej 6,75% 
(wariant promocji 2) 
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c. możliwość zawarcia umowy z harmonogram wpłat w systemie 20/80, zgodnie z którym 
pierwsza transza będzie wpłacana w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy, a druga będzie 
wpłacana w terminie zgodnym z terminem wpłaty ostatniej transzy według harmonogramu 
wpłat (wariant promocji 3). 

2. Warianty promocji nie łączą się, możesz więc wybrać tylko jeden z nich na etapie zawierania 
umowy. 

3. Jako Archicom S.A. jesteśmy organizatorami promocji. Natomiast świadczenia oraz nagrody w 
promocji finansuje spółka, od której nabywasz przedmiot umowy. 

 

Czas trwania promocji – do kiedy możesz się zgłosić? 
4. Promocja trwa od 14 września 2022 r. do 30 listopada 2022 r. 
5. Jeśli chcesz wziąć udział w promocji, to przed zawarciem umowy musisz zgłosić to doradcy, który 

przedstawi Ci odpowiedni formularz (załącznik 1 do regulaminu). Odpowiednio dostosujemy 
wtedy Twoją umowę i wskażemy w niej, z jakiego wariantu promocji będziesz korzystać.  

6. Organizator może wydłużyć czas trwania promocji.  
 

Warunki uczestnictwa w promocji – jak możesz wziąć w niej udział? 
7. Możesz być uczestnikiem promocji jeśli jesteś osobą fizyczną, która ma pełną zdolność do 

czynności prawnych. 
8. 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 pierwotnej; lub 

b. zawiera indywidualnie ustalony harmonogram wpłat; lub 
c. dotyczy mieszkania z oferty promocyjnej mieszkań; lub 
d. zastępuje rozwiązaną umowę dotyczącą tego samego mieszkania; lub 
e. zastępuje umowę rezerwacyjną zawartą przed wejściem w życie niniejszej promocji. 

9. Jeśli okaże się, że nie możesz skorzystać z promocji z powodu wystąpienia jednego z warunków 
wskazanych w pkt. 8 to informacja o tym fakcie zostanie zawarta  w umowie. 

10. Weźmiesz udział w promocji, jeśli: 
a. możesz być uczestnikiem; oraz 
b. umowa, którą zawierasz ze spółką nie wyklucza Twojego udziału w promocji; oraz 
c. prawidłowo wypełnisz wszystkie pola formularza (załącznik nr 1); oraz 
d. spełnisz szczególne warunki uczestnictwa w wariancie promocji 1, 2 lub 3; oraz 
e. zaakceptujesz warunki regulaminu; oraz 
f. w czasie trwania promocji podpiszesz ze spółką umowę, lub umowę rezerwacyjną objętą 

warunkami promocji. 
11. Gdy zawierasz umowę wspólnie z inną osobą lub innymi osobami, uczestnikiem jesteście Ty i te 

osoby łącznie. 
12. Możesz wziąć udział w promocji tylko raz odnośnie tego samego przedmiotu umowy. 
13. Promocja nie łączy się z innymi trwającymi promocjami organizowanymi przez nas lub przez 

którąkolwiek ze spółek.  
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Wariant Promocji 1 – jak działa? 
14. Wariant promocji 1 polega na obniżeniu ceny pierwotnej Twojego mieszkania w przypadku 

odnotowania spadku cen mieszkań porównywalnych z Twoim. Wariant promocji 1  nie stosuje 
się do umów, w których dzień zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu mieszkalnego (mając 
na uwadze zaawansowanie inwestycji) będzie wcześniejszy niż dzień realizacji promocji.  

15.  Jeśli na dzień realizacji promocji nie będzie w ofercie spółki  żadnego mieszkania 
porównywalnego do Twojego to nie ma możliwości obniżenia ceny pierwotnej Twojego 
mieszkania. 

16. Jeżeli na dzień realizacji promocji, średnia cena 1m2 niesprzedanych mieszkań porównywalnych 
do Twojego, uwzględnionych w zestawieniu mieszkań na dzień realizacji promocji (załącznik nr 
2 do regulaminu) będzie niższa od średniej ceny 1m2 tych samych mieszkań uwzględnionych w 
zestawieniu mieszkań na dzień zawarcia umowy, proporcjonalnie obniżymy cenę pierwotną 
Twojego mieszkania.  

17. Wskaźnik zmiany ceny mieszkań obliczymy wedle następującego wzoru: 
 

𝑑 =
∑ (𝑐 ∗ 𝑚 )

∑ (𝑐 ∗  𝑚 )
 

𝑑 – wskaźnik zmiany cen mieszkań 
𝑐  – cena katalogowa danego (i) mieszkania porównywalnego z Twoim w momencie podpisania 
umowy  
𝑐  - cena katalogowa danego (i) mieszkania porównywalnego z Twoim na dzień realizacji promocji 
𝑚  – powierzchnia danego (i) mieszkania porównywalnego z Twoim 
𝑛 – liczba mieszkań porównywalnych z Twoim, ujętych zarówno w zestawieniu mieszkań na dzień 
zawarcia umowy, jak i w zestawieniu mieszkań na dzień realizacji promocji 

 
18. Cena ostateczna Twojego mieszkania po skorzystaniu z wariantu promocji 1 zostanie ustalona 

poprzez pomnożenie ceny pierwotnej Twojego mieszkania przez wyliczony wedle powyższych 
wytycznych wskaźnik zmiany cen mieszkań. Cena ostateczna Twojego mieszkania zostanie 
uwzględniona w aneksie do Twojej umowy, który to obniży także wysokości poszczególnych 
transz Harmonogramu wpłat. W przypadku jeśli wskaźnik zmiany cen mieszkań będzie większy od 
1 (ceny wzrosną), cena pierwotna Twojego mieszkania nie ulegnie zmianie. Ceny lokali 
mieszkalnych dostępnych w ofercie wynikają z warunków rynkowych. 

19. Zapytanie o przekazanie zestawienia mieszkań na dzień realizacji promocji oraz wniosek o 
obniżenie ceny Twojego mieszkania możesz wysyłać mailem na adres: promocja@archicom.pl. 
Jeśli wskaźnik zmiany cen mieszkań będzie większy od 1 (ceny wzrosną), poinformujemy Cię o tym, 
a wniosek uznamy za bezprzedmiotowy. 

20. Na wysłanie do nas zapytania o zestawienie mieszkań na dzień realizacji promocji masz 30 dni 
liczonych od dnia realizacji promocji. Jeśli nie złożysz wniosku w przewidzianych wyżej terminach, 
oznaczać to będzie rezygnację z udziału w promocji. Zapytanie nie wymaga zachowania 
szczególnej formy, lecz należy w nim wskazać imię, nazwisko oraz numer i datę zawarcia umowy. 
Niezależnie od powyższego uprawnienia masz możliwość samodzielnej weryfikacji cen mieszkań 
porównywalnych do Twojego na stronie internetowej www.archicom.pl. Na Twoje zapytanie 
odpowiemy w terminie 30 dni.  
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Wariant Promocji 2 – jak działa? 
21. W ramach wariantu promocji 2 otrzymasz od nas bon, który będziesz mógł wykorzystać u 

wybranych usługodawców.  
22. Wartość bonu będzie odpowiadała kwocie obliczonej jako określony procent od wartości 

poszczególnych transz wpłacanych przez Ciebie za przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem 
wpłat - w terminach i wysokościach w nim wskazanych (z wyłączeniem ostatniej transzy).   

23. Stopa procentowa w skali roku, wykorzystana do obliczenia kwoty, o której mowa w punkcie 22, 
będzie równa stopie referencyjnej NBP z dnia 14.09.2022 r. tj. 6,75%  i nie będzie się zmieniać 
przez cały okres trwania promocji. Oprocentowanie to będzie naliczane od dnia zaksięgowania 
środków wpłacanych tytułem pierwszej transzy na koncie spółki, do dnia zaksięgowania wpłaty 
ostatniej transzy.  

24. Kwota naliczona od danej transzy będzie obliczana według poniższego wzoru: 

𝑂 = 𝑇𝑛 ∗ 𝑟 ∗  
𝑡

365
 

𝑂  – naliczona kwota od transzy n 

𝑛 – numer transzy (od 1 do przedostatniej) 

𝑇  – wysokość transzy n 

𝑟 – stopa referencyjna NBP w dniu startu promocji 

𝑡 – faktyczna liczba dni od daty wpływu kwoty transzy n na konto spółki do daty wpłynięcia na konto 

spółki kwoty ostatniej transzy 

 

25. Wartość bonu będzie obliczana według poniższego wzoru: 
 

𝐸 = 𝑂

𝑁−1

1

 

𝐸 – wartość bonu 

𝑁 – liczba wszystkich transz wpłaconych przez Ciebie 

𝑂  – naliczona kwota od transzy n 
 

26. Bon będziesz mógł odebrać osobiście, w terminie do 60 dni od dnia wpłaty ostatniej transzy pod 
adresem: ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław, nie wcześniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia 
wpłaty ostatniej transzy. Jeśli nie odbierzesz bonu we wskazanym terminie, uznamy że 
rezygnujesz z udziału w promocji. 

27. Jeśli korzystasz z wariantu promocji 2 i nie nabywasz przedmiotu umowy  w związku z 
prowadzoną działalnością gospodarczą, przyjmujesz jednocześnie do wiadomości i akceptujesz, 
że otrzymanie bonu jest przychodem w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128) i na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 w 
zw. z  art. 42 ust. 1 tejże ustawy podlega opodatkowaniu jako nagroda związana ze sprzedażą 
premiową, jeśli wartość bonu przekroczy kwotę 2.000 zł. Podatek wynosi 10% wartości bonu i jest 
pobierany przez Organizatora w momencie zasilenia bonu. 
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28. W przypadku, jeśli nabywasz przedmiot umowy w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą postanowienia pkt. 27 nie znajdują zastosowania, a Ty jesteś samodzielnie 
odpowiedzialny za ustalenie, obliczenie i odprowadzenie podatku związanego z otrzymaniem 
bonu. 

 

Wariant Promocji 3 – jak działa? 
29. Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z wariantu promocji 3 zmieni się harmonogram wpłaty 

transz za przedmiot umowy.  
30. W ramach wariantu promocji 3 płatności za przedmiot umowy będą podzielone na dwie transze, 

pierwszą w wysokości 20% ceny oraz ostatnią w wysokości 80% ceny. Przy czym daty tych transz 
będą się pokrywać z datą przewidzianej wpłaty pierwszej i ostatniej transzy w dotychczasowym 
harmonogramie wpłat. 

31. Jeżeli przykładowo w Twoim harmonogramie wpłat cena, którą musisz zapłacić została rozłożona 
na 6 transz, to w ramach korzystania z wariantu promocji 3 będziesz wpłacać tylko dwie transze 
podzielone w taki sposób, że: 
a. pierwsza transza będzie stanowiła 20% wartości łącznej wszystkich transz i musisz ja zapłacić 

w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy; 
b. druga transza będzie stanowiła 80% wartości łącznej wszystkich transz i musisz ja zapłacić w 

dniu, w którym zgodnie z Twoim indywidualnym harmonogramem wpłat płaciłbyś ostatnią 
transzę. 

32. Możesz skorzystać z wariantu promocji 3, wyłącznie wówczas, gdy Twoje mieszkanie nie jest 
mieszkaniem typu 1a, 1k i 2a.  

 

Reklamacje – jak je składać? 
33. Reklamacje, które dotyczą promocji, możesz składać: 

a. pocztą w formie pisemnej – ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław; 
b. e-mailem – promocja@archicom.pl; 
c. osobiście - ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław. 

34. W reklamacji podaj: 
a. swoje imię i nazwisko; 
b. adres do korespondencji; 
c. numer umowy, której dotyczy reklamacja; 
d. szczegółowy opis zdarzenia, które wzbudziło Twoje zastrzeżenia; 
e. ewentualne oczekiwania co do sposobu rozstrzygnięcia. 

35. Reklamację złóż od razu po zdarzeniu, które wzbudziło Twoje zastrzeżenia. 
36. To, że składasz reklamację nie zwalnia Cię z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań 

wynikających z Twojej umowy. 
37. Rozpatrujemy reklamacje i odpowiadamy na nie w ciągu 30 dni od dnia, w którym ją otrzymaliśmy. 

Dotyczy to reklamacji, które zawierają niezbędne informacje. 
38. Reklamacje dotyczące wyłącznie towarów i usług nabytych za bon otrzymany w ramach wariantu 

promocji 2  należy składać bezpośrednio wobec usługodawcy, który był sprzedawcą tych towarów 
i usług. 
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Dane osobowe – kto i jak je przetwarza? 
39. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Archicom S.A. oraz wybrana spółka, z 

którą zawarłeś umowę.  
40. Informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z udziałem w promocji 

udostępniliśmy Ci pod linkiem, który przesłaliśmy do Ciebie w wybrany przez Ciebie sposób (e-
mailem, SMS-em lub MMS-em), są one również dostępne na naszej stronie www pod linkiem: 
https://www.archicom.pl/polityka-ochrony-prywatnosci/. 

 

Postanowienia końcowe – co jeszcze jest ważne? 
41. Korzystanie z promocji jest dobrowolne. 
42. Regulamin jest dostępny w naszej siedzibie, otrzymasz go przed zawarciem umowy lub na 

życzenie jeśli chcesz poznać warunki promocji. 
43. Wszelkie pytania dotyczące promocji możesz kierować na adres: promocja@archicom.pl. 
44. Jeżeli nie uregulowaliśmy czegoś w regulaminie będziemy stosować przepisy kodeksu cywilnego 

oraz inne obowiązujące ustawy. 
45. Uczestnik po skorzystaniu z promocji jest zobowiązany do poinformowania organizatora o 

wszelkich zmianach danych osobowych, zapisanych w formularzu rejestracyjnym. 
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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 __________________________________________________________________   

Wybrany wariant promocji Trzymamy dla Ciebie: 

1.    1. Wariant Promocji 1 

2.    2. Wariant Promocji 2 

  3. Wariant Promocji 3  

 

Oświadczam, że akceptuję regulaminem promocji „Trzymamy dla Ciebie”* 

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* 

Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą Archicom spółka akcyjna z siedzibą we 
Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław (KRS 0000555355) oraz Spółka, z którą zawarłeś 
umowę; 

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 

 
   

(czytelny podpis) 
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Załącznik nr 2  

ZESTAWIENIE MIESZKAŃ NA DZIEŃ REALIZACJI PROMOCJI  

 


