
РЕГЛАМЕНТ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРОПОЗИЦІЙ 

Регламент спеціальних пропозицій з продажу приміщень на сайті domd.pl (далі: «Регламент») 

1. Організатором продажу приміщень в рамках спеціальних пропозицій є (1) товариство Dom 

Development S. A. з місцезнаходженням у Варшаві, за адресою Пілсудського, 3, 00-078 Варшава, 

внесене до реєстру підприємців, що проводиться Районним судом для м ст. Варшави у Варшаві, XII 

Господарський відділ Національного судового реєстру під номером KRS 0000031483, статутний капітал 

у розмірі 25.948.422, 00 злотих, повністю оплачений, ІПН 5251492233, ЕГРЮЛ 012212483, (2) Товариство 

Dom Development Wrocław ТОВ з місцезнаходженням у Вроцлаві на вул. Казімєжа Великого 1, 50-077 

Вроцлав, внесене до реєстру підприємців, що проводиться Районним судом для Вроцлава-Фабричної 

у Вроцлаві, VI Господарський відділ Національного судового реєстру під номером KRS 0000609068, 

статутний капітал: 4.000.000 злотих, ІПН: 8971821726, ЕГРЮЛ 364010522 або (3) Товариство Dom 

Development Kraków ТОВ з місцезнаходженням у Кракові на вул. Казімєжа Великого 1, 50-077 Вроцлав, 

внесене до реєстру підприємців, проводиться Районним судом Кракова-Срудмєстє в Кракові, XI 

Господарський відділ Національного судового реєстру під номером KRS 0000952695, статутний капітал: 

55.867.100, 00 злотих, ІПН 5252895335, ЕГРЮЛ 521214597. Кожен раз при спеціальній пропозиції 

вказується його Організатор. 

2. Спеціальні пропозиції носять виключно інформаційний характер і не є пропозицією в значенні статті 66 

§ 1 Цивільного кодексу. 

3. Представлені на сайті domd.pl проекції приміщень і околиць носять виключно ілюстративний характер 

і є виключно допоміжним матеріалом і не є пропозицією за змістом Цивільного кодексу і не є 

обов'язковими для Організатора. 

4. Організатор надає на зазначеній вище сторінці інформацію про найнижчу ціну приміщення, яка діяла 

протягом 30 днів до розміщення спеціальної пропозиції відповідно до статті 4 абзацу 2 Закону від 9 

травня 2014 року про інформування про ціни на товари та послуги. 

5. Одержувачами Спеціальних пропозицій є клієнти Організатора, зацікавлені в придбанні приміщення, 

пропонованого в рамках даної спеціальної пропозиції, які, беручи участь в спеціальній пропозиції, 

приймають ці умови та підтверджують ознайомлення з інформацією про обробку персональних даних 

(посилання на політику конфіденційності) (далі: «Учасники»). 

6. Спеціальна пропозиція поширюється на Учасників, які в сукупності дотримуються наступних умов до 

дати закінчення дії спеціальної пропозиції: 

a. заявлять про своє бажання придбати приміщення за спеціальною пропозицією, 

b. у термін до дати закінчення спеціальної пропозиції вони підпишуть з Організатором договір 

бронювання або попередній договір придбання приміщення. 

7. Учасники, які протягом строку дії спеціальної пропозиції в сукупності відповідають умовам, 

викладеним у пункті 5 вище, мають право на придбання приміщення в спеціальній пропозиції за ціною, 

зазначеною в спеціальній пропозиції. Однак виконання вищевказаних умов не гарантує можливості 

придбання приміщення в рамках вищевказаної пропозиції, а також залежить від наявності даного 

приміщення, порядку подачі заявок учасників та індивідуального рішення Організатора. 

8. Цей Регламент спеціальних пропозицій доступний в офісі Організатора і на сайті:domd.pl  

9. Будь-які скарги на спеціальні пропозиції слід подавати в письмовій формі на адресу Dom Development 

S.A. або на адресу електронної пошти: bok@domd.pl, Dom Development Wrocław Sp. z o.o. або на адресу 

електронної пошти: bok@domd.pl або на адресу Dom Development Kraków Sp. z o.o. або на адресу 

електронної пошти: bok@domd.pl. 

10. Організатор розгляне отриману скаргу Користувача щодо даної спеціальної пропозиції протягом 14 

днів з дати її отримання і в цей термін повідомить Користувачеві про своє рішення в цьому відношенні 

11. Спеціальні пропозиції, що охоплюються цим Регламентом діють протягом терміну доступності 

приміщення, на яке поширюється спеціальна пропозиція, або до повідомлення Організатора, і можуть 

бути змінені без попереднього повідомлення Учасників. Організатор залишає за собою право 

змінювати умови спеціальних пропозицій шляхом зміни змісту опублікованої спеціальної пропозиції. 
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