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Regulamin Promocji „Zgarnij VOUCHER”  
 
1.Organizatorem Promocji jest J.W. Construction Holding spółka akcyjna, z siedzibą w Ząbkach, ul. 
Radzymińska 326 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028142  
NIP: 125-00-28-307 , zwana dalej  
„Organizatorem Promocji”.  
 
2. Oferta trwa od 06/02/2017 do 28/02/2017 
 
3. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, w przypadku której 
spełnione zostaną łącznie następujące warunki: 
a) w okresie Promocji, o którym mowa ust. 2, zawrze umowę deweloperską na zakup lokalu w 
inwestycji Willa One, 
b) wpłaci 90 % ceny lokalu zgodnie z harmonogramem określonym w umowie deweloperskiej, 
c) wypełni i dostarczy formularz przystąpienia do Promocji, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu.   
  
4. Uczestnicy, którzy spełnili warunki, o których mowa w ust. 3 otrzymają bon w formie papierowej o 
wartości o wartości 10 000zł. Bon uprawniać będzie do jego zrealizowania jako formy zapłaty na rzecz 
redNet Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie określonej w jego treści kwoty pieniężnej tytułem 
całości lub części wynagrodzenia za wykończenie „pod klucz” lokalu nabytego na podstawie umowy 
deweloperskiej, o której mowa w ust. 3 a).  
 
5. Bony nie podlegają zamianie na gotówkę lub inne świadczenia. Także w przypadku rezygnacji z 
realizacji bonu, Uczestnik nie otrzyma równowartości tej nagrody w formie pieniężnej. 
 
6. W przypadku gdy umowa deweloperska, o której mowa w niniejszym Regulaminie, zostanie 
podpisana przez dwie lub więcej osób, będą one uprawnione solidarnie do otrzymania jednego bonu.  
 
7. Podpisanie w okresie promocji umowy deweloperskiej uprawnia do otrzymania tylko jednego bonu 
na jedno mieszkanie.   
 
8. Bony będą wydawane w formie papierowej w biurach sprzedaży Organizatora Promocji po 
spełnieniu warunków wskazanych w ust. 3 niniejszego Regulaminu tj. zawarciu umowy 
deweloperskiej, dokonaniu wpłaty 90 % ceny lokalu zgodnie z harmonogramem określonym w umowie 
deweloperskiej, wypełnieniu i dostarczeniu formularza przystąpienia do Promocji, a także po 
podpisaniu protokołu odbioru bonu i przekazaniu przez Uczestników Promocji wszystkich danych 
niezbędnych do wystawienia przez Organizatora informacji PIT-8C. Wzór protokołu stanowi załącznik 
nr 2 do niniejszego Regulaminu.  
 
9. Okres ważności bonu wynosi 30 dni od dnia jego wydania Uczestnikowi na podstawie protokołu.  
 
10. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Promocji w każdym czasie.  
 
11. Organizator zastrzega możliwość zmiany warunków Promocji w każdym czasie.  
 
12. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  
 
13. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator Promocji. Dane 
osobowe Uczestników Promocji przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z 
przeprowadzeniem Promocji oraz dla celów marketingowych oraz w celach związanych wykonaniem 
obowiązków w ramach niniejszej promocji. Mogą być także przekazane do Urzędu Skarbowego oraz 
innych uprawnionych organów na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik Promocji ma prawo dostępu do swoich danych oraz do 
ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Wszelką 
korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na 
adres Organizatora Promocji z dopiskiem „Dane Osobowe”.  
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14. Organizator sporządzi i doręczy Uczestnikom Promocji, którzy otrzymali bony, oraz właściwemu ze 
względu na miejsce zamieszkania Uczestnika promocji Urzędowi Skarbowemu informację PIT-8C. 
Uczestnicy Promocji, którzy otrzymają bon będą zobowiązani z własnych środków i własnym 
staraniem uiścić należny podatek od nagrody.  
 
15. Wartość bonu w ramach niniejszej Promocji podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26 
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.   
 
16. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji powinny być zgłoszone wraz z uzasadnieniem w formie 
pisemnej lub mailowej na adres : m.michnowicz@jwc.pl  
 
17. Organizator zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania  
reklamacji i poinformować o jej wyniku w formie pisemnej lub mailowej.  
 
18. Wszelkie spory powstałe na tle Promocji będą rozpatrywane przez właściwy Sąd powszechny.	
  
19. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności na jakiejkolwiek podstawie za towary i usługi 
nabyte na postawie bonów.  
 
20. Promocja nie dotyczy obecnych pracowników i współpracowników spółek z grupy kapitałowej 
JWCH S.A. oraz pracowników i współpracowników.  
 
21. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie łączy się z innymi promocjami przeprowadzanymi 
przez Organizatora i spółki z grupy JWCH S.A..  
 
22. Udział w promocji jest dobrowolny. 
  
23. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06/02/2017r. do czasu odwołania.  
 
24. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Promocji.  


