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Data: 9.12.2019 
 

REGULAMIN 

Akcja Promocyjna „Bank Mieszkań Studenckich” 

 
(dalej „Regulamin”) 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem Akcji Promocyjnej (dalej „Promocji” lub „Akcji Promocyjnej”) w formie sprzedaży 

premiowej o nazwie ”Bank Mieszkań Studenckich”, jest Grupa Profbud sp. z o.o. sp.k. NIP: 522- 

285-80-22 z siedzibą przy ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, (zwana dalej „Organizatorem 

Promocji” lub „Spółką”). Spółka jest realizatorem inwestycji pod nazwą YUGO, która będzie 

realizowana przy ul. Jugosłowiańskiej w Warszawie (dalej „Inwestycja YUGO”), na podstawie 

umowy o wspólnym przedsięwzięciu zawartej ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Gocław - Lotnisko” 

z siedzibą w Warszawie. 

2. Celem Akcji Promocyjnej jest zwiększenie atrakcyjności oferty sprzedaży lokali mieszkalnych 

(zwanych dalej „Mieszkaniami”) w Inwestycji YUGO, która realizowana będzie przy ul. 

Jugosłowiańskiej w Warszawie, oraz umożliwienie Nabywcom zakupy w promocyjnej cenie 

BONUSÓW, oferowanych przez Organizatora Promocji. Lista Mieszkań objętych Promocją 

znajduje się na stronie www.bankmieszkanstudenckich.pl/yugo/ oraz w załączniku nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

3. Czas trwania Akcji Promocyjnej obejmuje okres od dnia 9.12.2019 roku do wyczerpania zasobów 

Mieszkań objętych Promocją. 

4. Organizator Promocji jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 § 1 KC. 
 

5. Akcja Promocyjna organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 

2. BONUSY 
 

1. W Akcji Promocyjnej Nabywca będzie uprawniony do zakupu jednego z poniższych BONUSÓW, 

wybrany przez NABYWCĘ. BONUSY przysługujące Nabywcom, znajdują się na liście poniżej, przy 

czym Nabywca uprawniony jest do wybory wyłącznie jednego BONUSU: 

1. Karta unlimited do wykorzystania w kinach Cinema City w całej Polsce na 3 lata, za cenę 1 

zł brutto, 

2. Rower miejski wraz z wyposażeniem (kask, pompka, zapięcie do roweru, osłona, dzwonek, 

koszyk rowerowy), za cenę 1 zł brutto, 

3. Roczny karnet open na siłownię Total Fitness Gocław przy ul. gen. Fieldorfa „Nila” 11, 

wraz ze sprzętem sportowym (bidon, ręcznik, torba sportowa, worek sportowy), za cenę 

1 zł brutto, 

4. Voucher na kwotę 2 000 zł na wypożyczenie roweru miejskiego w systemie Veturilo, za 

cenę 1 zł brutto, 

http://www.bankmieszkanstudenckich.pl/yugo/


2  

5. Comiesięczne opłaty administracyjne przez 12 miesięcy, za zakupione Mieszkanie w 

Inwestycji YUGO, za kwotę 1 zł brutto miesięcznie. 

2. Do zakupu jednego Mieszkania, przysługuje Nabywcy wyłącznie jeden BONUS. Oświadczenie o 

wyborze BONUSU (spośród BONUSÓW wskazanych w pp. 2.1 powyżej, Nabywca składa 

Organizatorowi na piśmie w dniu podpisania umowy o budowę lokalu w rozumieniu ustawy o 

spółdzielniach mieszkaniowych). 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI 
 

1. Akcja Promocyjna przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej osób fizycznych, nabywających Mieszkanie jako konsumenci w rozumieniu art. 

221 Kodeksu Cywilnego (dalej „Nabywca” lub „Uczestnik”). 

2. Z udziału w Akcji Promocyjnej wyłączeni są pracownicy Organizatora Promocji oraz Spółdzielni 

Mieszkaniowej Gocław Lotnisko. 

3. Udział w Akcji Promocyjnej i podanie związanych z udziałem danych osobowych jest dobrowolne, 

przy czym niezbędne dla realizacji celu Promocji. 
 

4. W celu wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej oraz uzyskania BONUSU Uczestnik powinien w czasie 

trwania Akcji Promocyjnej zgłosić chęć udziału w akcji za pośrednictwem formularza znajdującego 

się na stronie www.bankmieszkanstudenckich.pl lub osobiście w biurze sprzedaży Inwestycji 

YUGO, zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Bora Komorowskiego 39A. 

5. Warunkiem uzyskania BONUSU jest zawarcie umowy o budowę lokalu w rozumieniu ustawy o 

spółdzielniach mieszkaniowych, w przedmiocie Mieszkania objętego Promocją (lista dostępna na 

stronie www.bankmieszkanstudenckich.pl/yugo/ oraz w załączniku nr 1 do Regulaminu) w 

Inwestycji YUGO. 

6. Wykonanie czynności wymienionych w pp. 3.4 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji 

(dalej „Zgłoszenie”). 

7. BONUSY zostaną wydane Nabywcy na następujących zasadach: 
 

1. BONUS wskazany w pkt 2.1.5. zostanie przekazany po przeniesieniu prawa własności do 

Mieszkania, 
 

2. Pozostałe BONUSY zostaną przekazane 30 dni po podpisaniu umowy o budowę lokalu 

(której przedmiotem będzie Mieszkanie) w rozumieniu ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych, 

8. Opłaty za BONUSY, należy wnieść w terminie 7 dni od daty ich otrzymania, na rachunek bankowy 

Organizatora. 
 

9. W przypadku odstąpienia przez Nabywcę lub rozwiązania na jakiejkolwiek innej podstawie umowy 

o budowę lokalu (której przedmiotem będzie Mieszkanie), Nabywca traci wszelkie prawa 

wynikające z Promocji oraz zobowiązany jest do zwrotu równowartości otrzymanego BONUSU w 

terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy. 

http://www.bankmieszkanstudenckich.pl/
http://www.bankmieszkanstudenckich.pl/yugo/
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4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, Uczestnicy winni 

zgłaszać na piśmie w siedzibie organizatora przy ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa. 
 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny 

opis i uzasadnienie reklamacji. 
 

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Promocji w terminie 14 (czternastu) dni od 

daty ich otrzymania. 

4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji, powiadomiony listem poleconym na 

adres podany przez Uczestnika promocji. 

5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być 

dochodzone przed sądem powszechnym w postępowaniu cywilnym. 

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator. 
 

2. Z administratorem danych możesz się skontaktować poprzez adres email 

biuro@profbud.info.lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
 

3. Dane osobowe będą przetwarzane: 
 

1. w celu realizacji Konkursu – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie 

umowy, 

2. w celu wykonania obowiązków z przepisów podatkowych – podstawą prawną 

przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego, jeżeli zostaniesz Zwycięzcą 

Konkursu, 

3. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami 

– podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora. 

4. Dane osobowe zostaną przekazywane: dostawcom usług i systemów informatycznych 

5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania konkursu oraz 

okres, w którym jesteś uprawiony do złożenia reklamacji. W przypadku Zwycięzców dane 

osobowe będą przechowywane przed okresy wymagane przez prawo podatkowe. Okres 

przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 

przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla 

dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 

administratora. 

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu. Przysługuje mu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych. 

7. Podanie danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie – bez podania danych 

osobowych zgłoszenie nie zostanie przyjęte. 

mailto:biuro@profbud.info
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6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Promocji w każdym czasie jej trwania, 

w tym w szczególności do wcześniejszego jej zakończenia. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Promocji z powodów od niego niezależnych. 

3. Uczestnictwo w Promocji oznacza akceptację postanowień Regulaminu. 

4. Niniejszy Regulamin stanowi zaproszenie do zawarcia umowy rezerwacyjnej i nie stanowi oferty 

w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. 

5. Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 

6. Promocja objęta niniejszym regulaminem może być łączona z innymi promocjami, o ile 

postanowienia innych regulaminów tego nie wykluczają. 

7. Regulamin dostępny jest w Biurze Sprzedaży Organizatora przy ul. Bora Komorowskiego 39 A, w 

godzinach pracy Biura Sprzedaży. 

8. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie 

obowiązujące, w tym Kodeksu Cywilnego. 

9. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów i dochodzenia roszczeń mogących się 

pojawić w związku z zasadami niniejszej Promocji jest Sąd Powszechny właściwy dla siedziby 

Organizatora. 

10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 9.12.2019. 
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Załącznik nr 1 do REGULAMINU Akcji Promocyjnej „Bank Mieszkań Studenckich” 
 
 

Lista mieszkań objętych promocją dla inwestycji Yugo 
 
 

Data: 9.12.2019 
 
 
 

NUMER 

MIESZKANIA 

POWIERZCHNIA 

MIESZKANIA 

m2 

25 34,38 

55 34,43 

58 43,79 

61 34,43 

64 43,79 

67 34,43 

73 34,43 

79 34,43 

85 34,43 

91 34,43 

 


