
Akademik Collegia ul. Sobieskiego 13, 80-216 Gdańsk,  tel. 730 555 565, email:biuro@collegia.pl 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „400 za polecenie”  

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (,,Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „400 za 

polecenie” („Akcja”), która polega na obniżeniu czynszu osobie polecającej zakwaterowanie w Akademiku 

Collegia - wielokondygnacyjnym budynku zamieszkania zbiorowego położonym przy ulicy Sobieskiego 13 w 

Gdańsku, przeznaczonym na zakwaterowanie najemców, wraz ze strefą usług oraz jednopoziomowym garażem 

podziemnym („Akademik”). 

2. Organizatorem Akcji jest SILVER ROCK INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Gdańsku (80-244) przy Alei Grunwaldzkiej 82, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod 

numerem 0000398432, NIP: 7010317713, REGON: 145836795 („Organizator”). 

3. Uczestnikiem Akcji może być osoba będąca najemcą, zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie Akademiku 

Collegia, znajdującego się na stronie pod adresem www.collegia.pl („Uczestnik”). 

4. Akcja obowiązuje od dnia 01.07.2020 do dnia 31.08.2020 lub do braku możliwości zapewnienia zakwaterowania 

osobom polecanym, o czym Uczestnik po dokonaniu zgłoszenia zostanie niezwłocznie poinformowany.   

§ 2. Zasady Akcji 

1. Akcja polega na obniżeniu czynszu Uczestnikowi, który polecił innej osobie zakwaterowanie w Akademiku w 

wyniku czego doszło do zawarcia umowy najmu z tą osobą na zasadach przewidzianych w Regulaminie 

Akademika Collegia. 

2. Czynsz zostanie Uczestnikowi obniżony o kwotę w wysokości 400,00 zł, za okres najmu przypadający na miesiąc 

listopad 2020 r., po spełnieniu następujących warunków: 

a) Uczestnik po dokonaniu polecenia zakwaterowania w Akademiku innej osobie zgłosi ten fakt na adres 

email Organizatora: biuro@collegia.pl, podając dane tej osoby tj. imię, nazwisko,  numer telefonu, email 

b) w terminie 7 dni od otrzymania przez Organizatora informacji wskazanej w punkcie a) powyżej, osoba 

której zakwaterowanie polecono zawrze z Organizatorem umowę najmu. 

3. Obniżenie czynszu w ramach Akcji przysługuje maksymalnie w stosunku do 3 osób, którym zakwaterowanie 

polecono. W takim wypadku czynsz zostanie Uczestnikowi obniżony o kolejne kwoty w wysokości 400,00 zł za 

każdą dodatkową osobę poleconą, za okresy najmu przypadające odpowiednio na miesiąc grudzień 2020 r. i 

styczeń 2021 r. 

4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego bądź rzeczowego w ramach Akcji. 

5. Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw do obniżenia czynszu na inną osobę trzecią. 

 

§ 3. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieunormowanych Regulaminem zastosowanie ma Regulamin Akademika Collegia, przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Treść Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Uczestnik zostanie poinformowany poprzez 

zamieszczenie informacji w serwisie Organizatora pod adresem www.collegia.pl  

3. Każdorazowa zmiana Regulaminu nie będzie wywierała wpływu na czynności podjęte przez Uczestnika przed 

jego wprowadzeniem. 

4. Wszelkie spory między Organizatorem a Uczestnikiem rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Organizatora. 

 


