
Regulamin promocji prowadzonej pod nazwą 

„1 month free!” 

 

§1 Postanowienia ogólne 

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

month free!”, która polega na zwolnieniu z opłaty Uczestnika za  ostatni miesiąc wynajmu 

wskazanego w treści Regulaminu pokoju, przy najmie na okres 10 lub 12 miesięcy, w Akademiku 

LivinnX Experience, mieszczącym się na ul. Romanowicza 4, 30-702 Kraków („Akademik”) 

(,,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 

(„Organizator”). 

2. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.livinnxpoland.pl, w 

biurze sprzedaży na ul. Romanowicza 4 w Krakowie, natomiast informacje o promocji 

udostępnione są również w ramach profili LivinnX w portalach społecznościowych Facebook i 

Instagram. 

3. Promocja „1 month free” nie łączy się z: Limited Offer 999 PLN/BED, -10% off 5 month leases 

§2 Czas trwania Promocji 

1. Promocja „1 month free!” obowiązuje od dnia 4.09.2019 roku do dnia 15.10.2019 roku lub do 

wyczerpania zapasów (oferta limitowana).   

2. Organizator może przedłużyć czas trwania Promocji, poprzez udostepnienie informacji w tym 

zakresie na stronie internetowej www.livinnxpoland.pl,  w ramach profili LivinnX w portalu 

społecznościowym Facebook  lub 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 określone w Regulaminie (,,Uczestnik 

Promocji”/”Uczestnik”) 

3. Promocja polega na zwolnieniu Uczestnika z opłaty za ostatni miesiąc wynajmu jednego pokoju 

jednoosobowego w Akademiku. Zwolnienie z opłaty zostanie przyznane jeśli spełnione zostaną 

łącznie następujące warunki: 

a. Uczestnik dokona rezerwacji pokoju jednoosobowego w jednej z następujących jednostek: 

dwuosobowej z łóżkami antresola albo dwuosobowej albo trzyosobowej albo czteroosobowej 

w Akademiku. Rezerwacja zostanie dokonana poprzez: 

- stronę internetową livinnxpoland.pl, na zasadach określonych  w treści Regulaminu 

rezerwacji zamieszczonego na stronie LivinnX -  https://livinnxpoland.pl/ albo  

- w biurze Organizatora Promocji, LivinnX przy ul. Romanowicza 4 w Krakowie. 

http://www.livinnxpoland.pl/
http://www.livinnxpoland.pl/


b. Okres najmu wskazany w procesie rezerwacji wynosił będzie 10 albo 12 miesięcy; 

c. Uczestnik zawrze z Organizatorem umowę najmu której przedmiotem będzie najem pokoju 

jednoosobowego, na zasadach określonych w treści lit. a i b powyżej.  

d. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji jednorazowo. Uczestnik Promocji nie może 

przenieść swoich praw do wskazanego  w treści Regulaminu zwolnienia z opłaty na żadną osobę 

trzecią, bez zgody Organizatora Promocji. 

e. Informacja o uzyskaniu prawa do zwolnienia wskazanego w Regulaminie,  będzie przekazana przed 

podpisaniem umowy najmu. 

f. Wzór umowy najmu zawierający szczegółowe warunki najmu dostępny jest w biurze LivinnX przy 

ul. Romanowicza 4 w Krakowie.  

 

§4 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.09.2019 roku i obowiązuje w czasie trwania Promocji. 

2. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. 

3. Przystąpienie do udziału w Promocji jest równoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu oraz 

jego akceptacją.  

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawnych. 

5. Wszelkie spory między Organizatorem Promocji a Uczestnikiem Promocji rozpatrywane będą 

przez właściwy sąd powszechny. 

 

Kraków, dnia 4.09.2019 r. 

 


