REGULAMIN PROMOCJI „KARTA RABATOWA”
Organizatorem Promocji „Karta Rabatowa” jest Format Deweloper Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-428)
przy ul. Krakowskiej 119.
Promocja „Karta Rabatowa” jest adresowana zarówno do Klientów firmy Format Deweloper Sp. z o.o., którzy
podpisali umowę przedwstępną lub umowę na zakup nieruchomości, jak również dla pracowników firmy
Format Deweloper Sp. z o.o.
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Organizator – Format Deweloper Sp. z o. o.
2. Promocja – Promocja „Karty Rabatowej” – objęta niniejszym Regulaminem
3. Regulamin- Regulamin Promocji „Karty Rabatowej”
4. Klient – Klient Format Deweloper Sp. z o.o., nie będący jeszcze Uczestnikiem Promocji lub Klient Format
Deweloper Sp. z o.o., który ze względów wskazanych w Regulaminie przestał być Uczestnikiem Promocji
5. Uczestnik – Klient Format Deweloper Sp. z o.o., który uzyskał na warunkach określonych w Regulaminie
„Karta Rabatowa” przez co uzyskał status Uczestnika Promocji
6. Karta – „Karta Rabatowa”
7. Partner – firmy współpracujące z Organizatorem, które zgodziły się wziąć udział w Promocji i zaoferowały dla
jej Uczestników towary z rabatem.
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Promocja „Karta Rabatowa” – jest promocją działającą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w której
Uczestnik Promocji może nabywać towary od Partnerów Organizatora, którzy przystąpili do Promocji.
1.2 Wystawcą „Karty Rabatowej” jest Format Deweloper Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-428) przy ul.
Krakowskiej 119.
1.3. Uczestnik Promocji uczestniczy w niej osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną
osobę.
1.4. Jednej osobie przysługują wyłącznie pojedyncze uprawnienia członkowskie.
1.5. Prawa związane z Promocją „Karta Rabatowa” nie mogą być sprzedawane , przenoszone lub zbywalne w
inny sposób ani nie mogą być przedmiotem żadnych czynności z wyjątkiem tych określonych w niniejszym
Regulaminie.
1.7. Prawo do korzystania z upustów cenowych będzie przysługiwało wyłącznie Uczestnikowi Promocji, który
posiada i okaże przed okoniem transakcji podpisaną Kartę Rabatową.
1.8. Karta bez podpisu jest nieważna

1.9. Uczestnik Promocji może mieć tylko jedną kartę.
1.10. Aktualna lista sklepów partnerskich oraz aktualne wysokości rabatów znajduję się na stronie
www.format.wroclaw.pl

2. UCZESTNICTWO PROMOCJI
2.1. Do promocji mogą przystąpić jedynie osoby fizyczne, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych
2.2. Aby przystąpić do Promocji, należy:
a. być pracownikiem firmy Format Deweloper Sp. z o.o. zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub
cywilnoprawnej, przy czym dla przystąpienia do Promocji nie ma znaczenia czy zawarta umowa jest umową
terminową, czy też jest to umowa na czas nieokreślony, jak również czy pracownik zatrudniony jest w pełnym
lub niepełnym wymiarze czasu pracy.
b. być Klientem firmy Format Deweloper Sp. z o.o. który zawarł z Organizatorem umowę przedwstępną na
podstawie aktu notarialnego na zakup mieszkania lub domu.
2.3. Osoba przystępująca do Promocji potwierdza, że zapoznała się z regulaminem i akceptuje jego treść, co
potwierdza własnoręcznym podpisem na Karcie Rabatowej.
2.4. Osoba nie akceptująca treści regulaminu nie otrzymuje Karty Rabatowej.
2.5. Ważna jest tylko Karta podpisana w obecności pracownika firmy Format Deweloper Sp. z o.o.
2.6. Karta wydawana jest uczestnikom Promocji bezpłatnie
3. KARTA RABATOWA
3.1. Klient przystępujący do Programu, staje się jego Uczestnikiem i otrzymuje imienną Kartę Rabatową.
3.2. Karta nie jest zbywalna i pozostaje własnością firmy Format Deweloper Sp. z o.o.
3.3. Karta wydawana jest na czas nieokreślony lub do czasu zakończenia Promocji, o której uczestnik zostanie
powiadomiony na stronie www.format.wroclaw.pl
3.4. Organizator ma prawo do unieważnienia Karty w przypadku, gdy będzie ona wykorzystywana do celów
sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub z przepisami obowiązującego prawa.
3.5. W przypadku zastrzeżeń lub wątpliwości autentyczności Karty lub zgodności jej wykorzystywania z
postanowieniami Regulaminu lub przepisami obowiązującego prawa, Partner udzielający rabatu ma prawo
odmówić jego udzielenia i zatrzymać Kartę do czasu wyjaśnienia wątpliwości. W przypadku, gdy zastrzeżenia
lub wątpliwości okażą się zasadne, Karta zostanie unieważniona lub zniszczona.
3.6. W sytuacji, o której mowa w pkt. 3.5. Organizator lub Partner, zastrzegają sobie możliwość sprawdzenia
dokumentu potwierdzającego tożsamość Uczestnika programu.

3.7. Karta nie jest kartą płatniczą, kredytową ani bankomatową.
4. REALIZCJA UPUSTÓW
4.1. Wyłączne prawo ustalenia, które towary lub usługi objęte są Promocją, ma Organizator po konsultacji z
Parterami udzielającymi rabaty.
4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przyznawania rabatów.
4.3. Uczestnik może korzystać z rabatów udzielonych na towary sprzedawane przez Partnerów, których
aktualna lista wraz z aktualną wysokością rabatów znajduje się na stronie www.format.wroclaw.pl
4.4. Organizator zastrzega sobie prawo zarówno do zwiększania liczby partnerów jak i do jej zmniejszania. W
sytuacji o której mowa dane dotyczące Partnerów będą na bieżąco aktualizowane na stronie
www.format.wroclaw.pl najpóźniej w ciągu 3 dni od podpisania umowy z nowym Parterem lub w ciągu 3 dni od
dnia zakończenia współpracy z danym Parterem.
4.5. Aby rabat został przyznany Uczestnik zobowiązany jest do okazania Parterowi Karty Rabatowej przed
dokonaniem transakcji.
4.6. Rabat nie może być udzielony przez Partnera wstecz, tzn. za zakupy dokonane w przeszłości, bez
jednoczesnego okazania Karty.
4.7. Karta nie może być używana przy zakupie towarów w celu dalszej ich odsprzedaży.
4.8. Rabat przysługujący na podstawie Karty nie łączy się z żadnymi innymi promocjami, rabatami udzielanymi
przez danego Partnera.
4.9. Kwota rabatu przyznawanego na podstawie Karty nie może zostać wymieniona na gotówkę.
5. UTRATA STATUSU UCZESTNIKA PROGRAMU
5.1. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z Promocji ze skutkiem natychmiastowym w
następujących sytuacjach:
a. jeżeli Uczestnik nie przestrzega niniejszego Regulaminu,
b. jeżeli Uczestnik podał się za osobę, którą faktycznie nie jest.
5.2. Uczestnictwo w Promocji wygasa w przypadku śmierci Uczestnika
5.3. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Promocji w każdym czasie, poprzez złożenie Organizatorowi
stosownego pisma, podpisanego przez Uczestnika oświadczenia na piśmie. Za datę rezygnacji z Programu
uważany będzie dzień złożonego pisma. Uczestnik zobowiązany jest dołączyć do złożonego oświadczenia Kartę
Rabatową, która zostanie przez Organizatowa zniszczona.
5.4. Uczestnik będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualną szkodę wyrządzoną Organizatorowi, która
powstanie w związku z tym, że w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie, nie zwróci Organizatorowi
Karty Rabatowej.

5.5. W przypadku utraty statusu Uczestnika Promocji z przyczyn wskazanych w pkt.5. Regulaminu, uczestnikowi
nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Organizatora.
6. ZAKOŃCZENIE PROMOCJI
6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w każdym czasie.
6.2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia promocji, Organizator zobowiązany jest do umieszczenia
informacji na stronie internetowej www.format.wroclaw.pl
6.3.W przypadku zakończenia Promocji, Karta ulegnie automatycznemu unieważnieniu.
6.4. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Promocji, Uczestnikowi nie będą przysługiwały w stosunku do
Organizatora żadne roszczenia.
7. ZMIANY REGULAMINU
7.1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w dowolnym
czasie.
7.2.W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst
zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.format.wroclaw.pl
7.3. Szczegółowe informacje o Promocji można uzyskać również pod numerem tel. 71 717 53 00.
7.4. W przypadku zmiany Regulaminu nie będą przysługiwały Uczestnikowi w stosunku do Organizatora żadne
roszczenia.
8. AKCEPTACJA REGULAMINU
8.1. Klient ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do Promocji.
8.2. Niniejszy Regulamin uważany będzie za zaakceptowany z chwilą podpisania Karty Rabatowej przez Klienta.

Regulamin obowiązuje od dnia 15.10.2012r.

