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REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w Programie 

Lojalnościowym Grupy Prestige („Program lojalnościowy”) i dotyczy wszystkich 

inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez Spółki z Grupy Prestige 

(„Inwestycje”). 

 

1. Organizatorem Programu lojalnościowego są poszczególne Spółki z Grupy 

Prestige wymienione w umowach przedwstępnych kupna lokali mieszkalnych w 

Inwestycjach. 

2. Program lojalnościowy obowiązuje od dnia 1 listopada 2013 roku i trwa do dnia 

jego zakończenia, o czym Organizator poinformuje zainteresowane Strony 

stosownym komunikatem na stronie pod adresem www.prestige.pl – z 

dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

3. Uczestnikami Programu lojalnościowego mogą być: 

a) Osoby, które zawarły z Organizatorem Programu lojalnościowego umowę 

przedwstępną kupna lokalu mieszkalnego w Inwestycjach w trakcie trwania 

Programu lojalnościowego i dokonały wpłaty za lokal mieszkalny w 

wysokości minimum 25% jego wartości lub 

b) Osoby będące właścicielami dowolnego lokalu mieszkalnego kupionego od 

Organizatora Programu lojalnościowego (bez względu na datę jego zakupu) 

 

– które poleciły drugiej osobie zakup lokalu mieszkalnego w Inwestycji, co 

zostało przez tę poleconą (drugą) osobę potwierdzone na piśmie Organizatorowi 

Programu lojalnościowego w formie krótkiego oświadczenia, dostarczonego 

Organizatorowi Programu nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty 

podpisania deklaracji rezerwacyjnej dotyczącej kupna lokalu. 

4. Program lojalnościowy polega na przyznaniu Uczestnikowi Programu, który 

polecił zakup lokalu mieszkalnego w Inwestycji realizowanej przez spółkę z 

Grupy Prestige innej osobie, która zawarła ze spółką z Grupy Prestige umowę 

deweloperską lub umowę kupna lokalu mieszkalnego w Inwestycji (i wpłaciła 

minimum 25% wartości jego wartości) jednej z poniższych nagród: 

a) jednego vouchera na dowolną wycieczkę w biurze ITAKA o wartości 

1.000,00 (jeden tysiąc i 00/100) złotych. Voucher ten będzie ważny przez 

okres dwóch lat od daty jego wystawienia, 

LUB 

b) jednego karnetu wstępu (imiennego) na jeden rok dla jednej osoby do 

Fitness Klubu sieci Calypso 

LUB 

c) zapłaty przez spółkę z Grupy Prestige 50 % taksy notarialnej brutto (wraz z 

VAT) należnej za sporządzenie aktu notarialnego przenoszącego na 
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Kupującego własność danego lokalu mieszkalnego. Ww. zapłata przez ww. 

spółkę z Grupy Prestige 50 % taksy notarialnej nie obejmuje pozostałych 

kosztów płatnych przez Kupującego w kancelarii notarialnej tj. w 

szczególności kosztów założenia księgi wieczystej dla danego lokalu 

mieszkalnego,  kosztów odpisów notarialnych z umowy itp. 

5. Wydanie Uczestnikowi Programu lojalnościowego jednej z nagród, o których 

mowa w ust. 4 pkt a) lub b), bądź też skorzystanie przez niego z możliwości 

opisanej w ust. 4 pkt c) nastąpi po: 

a) zawarciu przez osobę poleconą przez Uczestnika Programu 

lojalnościowego ze spółką z Grupy Prestige umowy deweloperskiej lub 

umowy kupna lokalu mieszkalnego w Inwestycji (i wpłaceniu minimum 

25% wartości tego lokalu), 

b) mailowym zwróceniu się (na adres: sekretariat@prestige.pl) przez 

Uczestnika Programu lojalnościowego do Organizatora Programu o 

wydanie nagrody. 

6. W przypadku wydania Uczestnikowi Programu lojalnościowego jednej z nagród, 

o których mowa w ust. 4 oraz nie zawarcia umowy przyrzeczonej tj. przenoszącej 

własność lokalu mieszkalnego przez osobę poleconą przez Uczestnika Programu 

lojalnościowego, Uczestnik Programu lojalnościowego jest zobowiązany do 

zwrotu: 

a) kwoty równej otrzymanej nagrodzie opisanej w ust. 4 pkt a) lub b) lub 

b) kwoty 50 % taksy notarialnej zapłaconej przez spółkę z Grupy Prestige (ust. 

4 pkt c)). 

7. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady udziału w 

Programie lojalnościowym. 

8. Program lojalnościowy łączy się z innymi promocjami/programami spółek z 

Grupy Prestige. 

9. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji Programu lojalnościowego (zgodnie z Ustawą z dnia 

29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, 

poz. 926 z późn. zm.) przez spółki z Grupy Prestige. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 

11. Niniejszy Regulamin Programu lojalnościowego dostępny jest w biurach 

sprzedaży spółek z Grupy Prestige. 

12. Z dniem 30 października 2013 roku traci ważność Regulamin wprowadzony dnia 

16 sierpnia 2011 roku. 
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