
REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ:

„Projekty Domów z RABATEM 450 zł
+ kosztorys budowlany na III kw. 2022r. z RABATEM 150 zł

+ projekt wentylacji mechanicznej z RABATEM 200 zł
+ projekt pompy ciepła z RABATEM 200 zł”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Promocji  jest  Barbara  Mendel,  prowadząca  działalność  gospodarczą  pod
nazwą:  ARCHON+  Biuro  Projektów  Barbara  Mendel,  z  siedzibą  w  Myślenicach  przy
ul. Słowackiego 86, 32-400 Myślenice, NIP: 6811003225, REGON: 350786877, zwana dalej
„Organizatorem”.

2. Niniejszy  regulamin,  zwany  dalej  „Regulaminem”,  określa  warunki  przystąpienia  oraz
udziału  w  akcji  promocyjnej  pn.  „Projekty  Domów  z  RABATEM  450  zł  +  kosztorys
budowlany  na  III  kw.  2022r.  z  RABATEM  150  zł  +  projekt  wentylacji  mechanicznej  z
RABATEM 200 zł + projekt pompy ciepła z RABATEM 200 zł”, dotyczącej projektów domów,
kosztorysów  budowlanych,  projektów  wentylacji  mechanicznej  oraz  projektów  pomp
ciepła, których sprzedawcą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Organizator, dalej jako
„Promocja”.

3. Organizator  oświadcza,  że  Promocja  nie  jest  grą  losową,  loterią  fantową,  zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą
gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.
z 2020 r. poz. 2094). 

4. Promocja  zostanie  przeprowadzona  na  zasadach  określonych  w  niniejszym Regulaminie
w okresie od godz. 8.00 dnia 23 września 2022 r. do godz. 8.00 dnia 28 września 2022 r.,
dalej jako: „Okres Promocji”. 

§ 2
UCZESTNIK PROMOCJI

1. Uczestnikami Promocji mogą być zarówno pełnoletnie osoby fizyczne, w tym także osoby
fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, posiadające pełną zdolność do
czynności  prawnych,  zamieszkałe  na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej  lub prowadzące
działalność  gospodarczą  na  terenie  Rzeczypospolitej  Polskiej,  jak  też  osoby  prawne oraz
jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, posiadające siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej  Polskiej  lub  prowadzące  działalność  gospodarczą  na  terenie
Rzeczypospolitej  Polskiej,  w  tym  podmioty  współpracujące  z  Organizatorem,  pośrednicy
i  deweloperzy,  spełniający  warunki  przedstawione  w  niniejszym  Regulaminie,  dalej  jako
„Uczestnik”.

2. Uczestnicy Promocji będący pośrednikami w transakcji  zakupu projektu domu, kosztorysu
budowlanego, projektu wentylacji mechanicznej oraz projektu pompy ciepła, zobowiązani są
do przeniesienia uzyskanego w ramach niniejszej Promocji rabatu na projekt domu na klienta
ostatecznego, który dokonuje takiego zakupu u pośrednika oraz do przeniesienia na klienta
ostatecznego prawa do zakupu kosztorysu budowlanego, projektu wentylacji mechanicznej
oraz projektu pompy ciepła w cenie promocyjnej – o ile dotyczy.



3. Uczestnik,  biorąc  udział  w Promocji,  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  warunkami  niniejszego
Regulaminu,  akceptuje  jego  treść,  zobowiązuje  się  do  jego  przestrzegania,  a  ponadto
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.

       
§ 3

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI

1. Promocja polega na tym, że:
1)  za  zakup  wybranego  projektu  domu,  dalej  jako:  „Projekt  promocyjny”,  Uczestnik
otrzymuje od Organizatora rabat od ceny projektu określonej w aktualnie obowiązującym
cenniku, dostępnym pod adresem:  www.archon.pl/cennik, w wysokości  450,00 zł  brutto
(słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100), dalej jako: „Rabat”, oraz 
2)  możliwość  zakupu  kosztorysu  budowlanego  na  III  kw.  2022  r.  do  zamówionego
w  czasie  trwania  Promocji  Projektu  Promocyjnego,  zwanego  dalej  jako  „Kosztorys
budowlany” w  cenie  promocyjnej  z  rabatem  w  wysokości  150  zł  brutto  (słownie:  sto
pięćdziesiąt  złotych  00/100),  zwanej  dalej  „Ceną  promocyjną”,  z  zastrzeżeniem  ust.  3
poniżej, oraz
3) możliwość zakupu projektu wentylacji mechanicznej do zamówionego w czasie trwania
Promocji Projektu Promocyjnego, zwanego dalej  jako  „Projekt wentylacji  mechanicznej”
w  cenie  promocyjnej  z  rabatem  w  wysokości  200  zł  brutto  (słownie:  dwieście  złotych
00/100), zwanej dalej „Ceną promocyjną”, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, oraz
4) możliwość zakupu projektu pompy ciepła do zamówionego w czasie trwania Promocji
Projektu Promocyjnego, zwanego dalej jako „Projekt pompy ciepła” w cenie promocyjnej
z rabatem w wysokości 200 zł brutto (słownie: dwieście złotych 00/100), zwanej dalej „Ceną
promocyjną”, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 

2. Nabycie  przez Uczestnika prawa do otrzymania Rabatu,  o którym mowa w ust.  1  pkt  1)
powyżej, wymaga spełnienia łącznie następujących przesłanek:
1) posiadanie statusu Uczestnika Promocji; 
2)  dokonania w Okresie Promocji  u  Organizatora zamówienia na zakup wybranego przez
Uczestnika projektu domu w sposób określony w § 4 ust. 1 Regulaminu,;
3) spełnienie pozostałych wymagań określonych w Regulaminie.

3. Nabycie  przez  Uczestnika  prawa  do  otrzymania  Rabatu  i  prawa  do  zakupu  Kosztorysu
budowlanego,  Projektu  wentylacji  mechanicznej  oraz  Projektu  pompy  ciepła  za  Cenę
promocyjną, o których mowa w ust. 1 pkt 1) oraz 2), 3) i 4) powyżej, wymaga spełnienia
łącznie następujących przesłanek: 
1) posiadanie statusu Uczestnika Promocji; 
2)  dokonanie w Okresie Promocji  u  Organizatora zamówienia na zakup wybranego przez
Uczestnika  projektu  domu  i/lub  Kosztorysu  budowlanego  i/lub  Projektu  wentylacji
Mechanicznej i/lub Projektu pompy ciepła w sposób określony w §4 Regulaminu, przy czym
powyższe  nie  dotyczy  Kosztorysu  Budowlanego,  Projektu  wentylacji  mechanicznej  oraz
Projektu pompy ciepła oferowanych do projektów domów wielorodzinnych;
3) spełnienie pozostałych wymagań określonych w Regulaminie.

4. Termin realizacji  niegotowego Kosztorysu Budowlanego, Projektu wentylacji  mechanicznej
oraz  Projektu  pompy  ciepła  zostanie  ustalony  indywidualnie  z  Biurem  Obsługi  Klienta
ARCHON+. 

5. Uczestnik Promocji spełniający przesłanki do nabycia Rabatu na projekt domu może nabyć
prawo  do  otrzymania  kolejnego  Rabatu  po  dokonaniu  zakupów  w  ramach  sprzedaży
odrębnej od tej, która była podstawą udzielenia Rabatu uprzednio. 

http://www.archon.pl/cennik


6. Uczestnik Promocji spełniający przesłanki do nabycia Rabatu na projekt domu i prawa do
zakupu Kosztorysu  budowlanego,  Projektu  wentylacji  mechanicznej  oraz  Projektu  pompy
ciepła za Cenę promocyjną może nabyć prawo do otrzymania kolejnego Rabatu i prawa do
zakupu Kosztorysu  budowlanego,  Projektu  wentylacji  mechanicznej  oraz  Projektu  pompy
ciepła za Cenę promocyjną po dokonaniu zakupów w ramach sprzedaży odrębnej  od tej,
która była podstawą udzielenia Rabatu i prawa do zakupu Kosztorysu budowlanego, Projektu
wentylacji mechanicznej oraz Projektu pompy ciepła za Cenę promocyjną uprzednio. 

7. Przez odrębną sprzedaż rozumie się sprzedaż każdorazowo potwierdzoną odrębną fakturą
VAT/ paragonem. 

8. Udzielony Rabat nie jest objęty wymianą na produkt lub ekwiwalent pieniężny.

§ 4
ZAMÓWIENIA

Zamówienia mogą być składane w następujący sposób:
1. telefonicznie pod numerem: 12 37 21 900;
2. mailowo na adres: archon@archon.pl;
3. za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.archon.pl (strona

produktowa konkretnego projektu domu);
4. osobiście – w siedzibie firmy ARCHON+, Oddziałach oraz u Przedstawicieli ARCHON+ na

terenie całego kraju.

§5
DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. 
2. W celu realizacji swoich praw, Uczestnik może kontaktować się z Administratorem danych

osobowych pod numerem telefonu: 12 37 21 900 oraz adresem e-mail: archon@archon.pl.  
3. Dane osobowe Uczestników Promocji  przetwarzane są  w celu  przeprowadzenia  Promocji

i realizacji postanowień jej Regulaminu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie
danych  osobowych  odbywa  się  na  tej  podstawie,  że  jest  to  niezbędne  dla  wykonania
zobowiązań  Organizatora  Promocji  wobec  jej  Uczestników,  wynikających  z  faktu
przeprowadzania Promocji. 

4. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne, aby wziąć
udział w Promocji. Niepodanie danych uniemożliwia wzięcie udziału w Promocji. 

5. Dane  osobowe  Uczestnika  są  ujawniane  następującym  kategoriom  podmiotów:  firmom
obsługującym Administratora  w  zakresie  teleinformatycznym,  prawnym  i  windykacyjnym,
firmom  kurierskim,  podmiotom  świadczącym  usługi  płatności  online,  bankom,  innym
operatorom  płatności  oraz  podmiotom  realizującym  dla  Administratora  szeroko  pojęte
działania marketingowe. 

6. Administrator  przechowuje  dane  osobowe  Uczestników  Promocji  do  upływu  okresu
przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w Promocji. 

7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych
osobowych jest  przesłanka prawnie  uzasadnionego interesu Administratora,  Uczestnikowi
przysługuje  prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  osobowych.
Uczestnikowi  przysługuje  również  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego
zajmującego  się  ochroną  danych  osobowych,  tj.  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych. 

http://www.archon.pl/


§ 6
REKLAMACJE

1. Niniejszy  Regulamin  nie  wpływa  w  żaden  sposób  ani  nie  ogranicza  praw  Uczestników
przysługujących  na  podstawie  obowiązujących  w Polsce  przepisów.  Dotyczy  to  zwłaszcza
uprawnień Uczestnika z tytułu rękojmi.  

2. Wszelkie  reklamacje  dotyczące  Promocji  należy  składać  Organizatorowi  na  piśmie,
z podaniem dokładnych zastrzeżeń co do przebiegu Promocji.  

3. Pisemne  zgłoszenie  reklamacji  Uczestnik  jest  zobowiązany  podpisać  i  wysłać  na  adres
Organizatora lub adres e-mail: archon@archon.pl.

4. W pisemnym zgłoszeniu reklamacji należy podać: dane Uczestnika, adres do korespondencji,
adres e-mail, wskazać czego reklamacja dotyczy. 

5. Wszelkie  reklamacje  zgłoszone  przez  Uczestników  będą  rozpatrywane  w  oparciu
o niniejszy Regulamin w terminie 21 dni od momentu doręczenia Organizatorowi zgłoszenia
reklamacyjnego. 

6. Organizator  prześle  listem  lub  na  wskazany  adres  e-mail  rozstrzygnięcie  reklamacji,
w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora. 

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Promocji mają charakter wyłącznie
informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia aktualnego Regulaminu. 

2. Promocja nie sumuje się z innymi promocjami Organizatora. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w Okresie Promocji. 
4. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wcześniejszego  zakończenia  Promocji.

O wcześniejszym zakończeniu Promocji  Organizator poinformuje  na stronie internetowej
Promocji co najmniej na 1 dzień przed jej wcześniejszym zakończeniem. 

5. Wszyscy Uczestnicy Promocji podlegają postanowieniom niniejszego Regulaminu. 
6. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  stosuje  się  powszechnie

obowiązujące przepisy w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025 z późn.zm.). 

7. W  okresie  trwania  Promocji  Regulamin  zostanie  udostępniony  do  wglądu  w  siedzibie
Organizatora,  wskazanej  w  §  2  poniżej  oraz  pod  adresem:  www.archon.pl,  w  zakładce
https://www.archon.pl/aktualna-promocja-art-2016.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23 września 2022 r.


