1. Organizatorem promocji o nazwie „Promocja weekendowa” („Promocja”) jest „Dobre Domy
Flak&Abramowicz” Sp. z o.o. Sp. komandytowa, z siedzibą we Wrocławiu przy
ul. Strzegomskiej 2-4, 53-611 Wrocław, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod
nr KRS: 0000496199, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 897-16-87-819,
REGON 932949702 („Organizator”).
2. Promocja organizowana jest na obszarze całego kraju na podstawie niniejszego regulaminu
(„Regulamin”) oraz obowiązujących przepisów prawa polskiego.
3. Promocja trwa od 22.03.2019r. od godz. 12.00 r. do 25.03.2019r. do godz. 12.00
4. Uczestnikiem promocji („Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która zakupi
projekt domu bezpośrednio u Organizatora (poprzez złożenie zamówienia telefonicznie,
mailowo lub poprzez stronę internetową www.dobredomy.pl), w terminie trwania promocji.
5. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami, w szczególności rabatami
uzyskiwanymi przy wypełnianiu ankiety dostępnej na www.dobredomy.pl oraz rabatami dla
posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

1. Uczestnik, który w trakcie trwania Promocji zamówi bezpośrednio u Organizatora projekt
domu jednorodzinnego otrzyma:
a. rabat na wybrany projekt domu o wartości 300 zł brutto,
b. Tablica Budowlana o wartości 45 zł
c. Dziennik Budowlany o wartości 15 zł
d. pakiet energetyczny o wartości 130 zł
e. teczkę na projekt o wartości 30 zł
f. darmową wysyłkę kurierską o wartości 25 zł
2. W przypadku zwrotu projektu domu zamówionego w promocji Klient zobowiązany jest do
odesłania wraz z projektem wszystkich dodatkowych towarów, jakie otrzymał.

3. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora (w dni robocze w godz. od 8.00
do 16.00) oraz na stronie www.dobredomy.pl w trakcie trwania Promocji.
4. Wszelkie informacje o Promocji można otrzymać pod nr tel. 71 352 04 40 lub wysyłając
pytanie na adres e-mail: biuro@dobredomy.pl.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez telekomunikację,
pocztę oraz inne osoby doręczające przesyłki. W szczególności Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłek.

6. Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa Organizatora zostaje ograniczona
do odpowiedzialności za działania lub zaniechania z winy umyślnej. Powyższe ograniczenie
dotyczy również odpowiedzialności Organizatora za skutki działania lub zaniechania osób
trzecich.
7. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.

