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WARUNKI PROMOCJI  
pod nazwą „Promocja urodzinowa” 

 

Cześć I Postanowienia Ogólne 
1. Organizatorem „Promocji urodzinowej” (dalej Promocja) jest Spółka pod firmą 

Zdrojowa Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo 

Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu, adres: ul. Łopuskiego 23 lok. 102, 78-100 

Kołobrzeg, o kapitale zakładowym w wysokości 2.150.000 zł w całości wpłaconym, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy IX Wydział Gospodarczy KRS w Koszalinie pod numerem KRS 

0000324130, NIP 6711732232, REGON 320204864 (dalej Zdrojowa Invest).  

2. Promocja obowiązuje od dnia 13 lipca 2011 r. do dnia 30 września 2011 r.  

3. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami, ani stanowi oferty 

w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.  

4. Promocja nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny, ani na inne świadczenia. 

 

Część II Promocja i jej warunki 
1. „Promocja urodzinowa” uprawnia nabywcę do otrzymania rabatu w wysokości 5 % 

(słownie: pięciu) procent od ceny wynikającej z aktualnego cennika apartamentów 

oraz miejsc postojowych w garażach podziemnych znajdujących się w inwestycjach 

Marine Hotel***** i Sand Hotel**** w Kołobrzegu. 
2. Warunkiem skorzystania z „Promocji urodzinowej” jest wpłacenie przez nabywcę na 

poczet ceny 20 % (słownie: dwadzieścia) procent zadatku liczonego od ceny brutto 

apartamentu lub miejsca postojowego oraz zawarcie ze Zdrojowa Invest umowy 

zobowiązującej do nabycia apartamentu lub miejsca postojowego. Spełnienie 

wszystkich warunków powinno nastąpić w terminie obowiązywania Promocji.   

 

Część III Postanowienia końcowe 
1. Zdrojowa Invest zastrzega sobie prawo odwołania Promocji, zmiany jej zasad lub 

warunków w każdym czasie, aż do dnia jej zakończenia.  

2. Zdrojowa Invest zastrzega sobie prawo do ostatecznej i wiążącej interpretacji 

Warunków Promocji, w szczególności w przypadku wątpliwości lub sporów 

pojawiających się w trakcie ich stosowania.  

3. Wszelkie spory powstałe w związku z obowiązywaniem niniejszej Promocji będą 

rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca położenia apartamentu lub miejsca 

postojowego.    

 


