
REGULAMIN PROMOCJI „BLACK WEEKS” 

(dalej „Regulamin”) 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Promocji „BLACK WEEKS”, zwanej dalej „Promocją” jest Wola Village Urba CK 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie,               

ul. Zabłocie 25/56, 30-701 Kraków, NIP: 5992992130, zwana dalej „Deweloperem”. 

2. Klient -Osoba zainteresowana zawarciem Umowy sprzedaży z Deweloperem.  

3. Willa - Nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny oferowany przez Dewelopera w ramach 

Inwestycji „Wola Village” wskazana w wykazie Willi objętych Promocją. 

4. Okres Promocji - Okres obowiązywania promocji od dnia 25.11.2022 r. do dnia 23.12.2022 r.  

5. Umowa sprzedaży- Umowa deweloperska w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 r.        

o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2011 nr 232 

poz. 1377). 

 § 2 PRZEDMIOT  

1. W ramach Promocji Klient uprawniony jest do uzyskania rabatu od ceny ofertowej brutto Willi 

w wysokości do 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto. 

2. Rabat zostanie uwzględniony w cenie brutto określonej w Umowie deweloperskiej. 

3. Wykaz Willi objętych Promocją oraz wysokość przydzielonego rabatu:  

Numer willi Powierzchnia Cena ofertowa brutto Rabat 

A.3A1 94,68 m.kw. 1 221 372,00 zł 75 000,00 zł 

B.7B2 117 m.kw. 1 591 185,26 zł 100 000,00 zł 

B.6A2 151,83 m.kw. 2 383 737,38 zł 150 000,00 zł 

 

 §3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży                            

z Deweloperem w okresie trwania Promocji, której przedmiotem będzie Willa objęta Promocją 

oraz akceptacja postanowień Regulaminu. 

2. Zawarcie umowy sprzedaży Willi oznacza zgłoszenie Klienta do Promocji (dalej „Zgłoszenie”). 



3. W przypadku wspólnego zawarcia Umowy sprzedaży przez Klientów (w szczególności w razie 

nabycia Willi w ramach współwłasności) rabat przysługuje jednorazowo. 

4. Przyznany w ramach Promocji rabat nie dotyczy ceny innych Willi będących w sprzedaży 

Dewelopera nieobjętych niniejszą promocją jak również innych usług Dewelopera. 

 

 §4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Klienci winni zgłaszać na 

adres email: sprzedaz@urba.pl 

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Dewelopera w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich 

otrzymania. 

3. Klient o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony na wskazany przez siebie 

adres email podany w reklamacji, wysłany w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia 

danej reklamacji. 

4. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być 

dochodzone przed sądem powszechnym. 

  §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Deweloper zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym 

czasie bez podania przyczyny jak również do zakończenia Promocji przed upływem okresu 

Promocji. Zmiany w Regulaminie nie mogą jednak naruszać praw już nabytych przez Klientów. 

2. Regulamin dostępny jest w biurze sprzedaży Dewelopera (ul. Zabłocie 23/25, 30-701 Kraków) 

oraz na stronie internetowej www.wolavillage.pl.  

 

  §6 DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych jest Wola Village Urba CK Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie.  

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o przepisy: 

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) zwanego dalej „RODO“, 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu skutecznego i prawidłowego przeprowadzenia 

Promocji. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi 

wzięcie udziału w Promocji. Klient, biorący udział w Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych w celach przeprowadzenia Promocji.  

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta.  

5.  Deweloper odpowiada za bezpieczeństwo danych osobowych Klientów oraz za wykonanie 

obowiązków dot. ochrony danych osobowych.  

6.  Dane osobowe, o których mowa powyżej przetwarzane się zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych (Dz. U. L 119 z 4.5.2016) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781). 

7. Klient ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie. W innym razie dane osobowe będą przetwarzane przez Dewelopera przez okres 1 

roku od dnia zakończenia Promocji.  

8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, prawo do przenoszenia 

danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych. 
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