Regulamin promocji prowadzonej pod nazwą

„Limited Offer 999PLN/BED”

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (,,Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą
„Limited Offer 999PLN/BED” i polega na obniżeniu ceny regularnej łóżka z 1350 zł na 999 zł za
miesiąc przez okres 24 miesięcy (zwana dalej ,,Promocja”).
1.

Organizatorem Promocji jest SH GGH Management 8 Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie,
adres: ul. Emilii Plater 53, 00-133 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000572571, NIP 5223036641, REGON: 362345709 (zwana dalej
„Organizatorem”).

2.

Treść niniejszego Regulaminu
www.livinnxpoland.pl

3.

Promocja „Limited offer 999 PLN/BED” nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi lub
ofertami specjalnymi (w tym zniżkami).

4.

Na stronie internetowej www.livinnxpoland.pl na profilu LivinnX na Facebook-u oraz na profilu
LivinnX na Instagram znajduje się grafika promocji.
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§2 Czas trwania promocji
1.

Promocja „Limited offer 999 PLN/BED” obowiązuje od dnia 10.07.2019 roku do dnia
31.10.2019 lub do wyczerpania zapasów.

2.

Organizator może przedłużyć czas trwania Promocji, poprzez udostepnienie grafiki na stronie
internetowej www.livinnxpoland.pl na profilu LivinnX na Facebook-u lub/i na profilu LivinnX na
Instagram.
§3 Zasady Promocji

2. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna w wieku 18 – 26 lat posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych, która posiada status studenta uczelni wyższej, lub będzie taki status
posiadać od dnia 1.10.2019 roku oraz spełni warunki określony w niniejszym regulaminie (zwany
dalej ,,Uczestnikiem Promocji”)
3. Promocja polega na wynajmie jednego łóżka na okres 12 miesięcy w jednostce dwuosobowej z
łóżkami antresola ,,share studio” za cene 999 zł za miesiąc.
4. Aby skorzystać z Promocji należy dokonać rezerwacji łóżka w jednostce dwuosobowej z łóżkami
typu antresola „shared studio” poprzez:
a. stronę internetową livinnxpoland.pl, a także
b. w biurze Organizatora Promocji, LivinnX przy ul. Romanowicza 4 w Krakowie.
5. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod
warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie,
jednakże do wyczerpania jednostek objętych promocją.

6. Szczegółowe warunki umowy związanej z zasadami najmu są określone w dokumentach Umowy
Najmu łóżek w Akadamiku Livinnx, dostępnej na stronie internetowej pod adresem
www.livinnxpoland.pl
7. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu
rękojmi.
§4 Postanowienia końcowe
1.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10.07.2019 roku i obowiązuje w czasie trwania
Promocji.

2.

Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.

3.

Przystąpienie do udziału w Promocji jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
Regulaminu oraz jego akceptacją.

4.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz innych ustaw.

5.

Wszelkie spory między Organizatorem Promocji a najemcą korzystającym z niej będą
rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.

Kraków, dnia 10.07.2019 r.

