
Regulamin programu 
„KUP APARTAMENT- ODJEDŹ MERCEDESEM” 

(zwany dalej: „Regulaminem”) 
 

1. Organizatorem programu „Kup apartament- odjedź Mercedesem” („zwany dalej 
Programem”) jest Goverby Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 
komandytowo-akcyjna z siedzibą w Więckowicach przy ul. Topolowej 22,  
32-082 Więckowice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000787822; 
NIP 5272894959; wysokość kapitału zakładowego wynosi 1.000.000,00 złotych,  
kapitał w pełni opłacony (zwana dalej „Organizatorem”), adres do korespondencji 
elektronicznej kontakt@duovita.pl. 

2. Partnerem strategicznym Programu jest Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o. Sp. k., 
ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków, KRS: 0000346652, NIP: 6772338280,  
REGON: 121131458. 

3. Program obowiązuje od 15.01.2020 r do 30.04.2020 r.  

4. Program obowiązuje na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach kampanii 
internetowej prowadzonej na stronie https://duovita.pl/. 

5. Z Programu mogą skorzystać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności 
prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego oraz 
przedsiębiorcy (dalej zwani „Uczestnikami”), którzy w okresie obowiązywania Programu 
podpiszą umowę przedwstępną na zakup apartamentu wraz z miejscem postojowym  
z oferty DuoVita Smart Apartments w Wiśle i wpłacą w terminie wskazanym w umowie  
min. 50 % wartości brutto ceny wybranego apartamentu wraz z miejscem postojowym. 

6. Każdy Uczestnik, który spełni wszystkie warunki określone w pkt 5 powyżej, otrzyma 
propozycję zawarcia umowy najmu samochodu marki Mercedes Benz (dalej „Pojazdem”) 
na okres 6 miesięcy, bądź do czasu osiągnięcia limitu 15.000 km (piętnaście tysięcy 
kilometrów) o modelu zależnym od metrażu zakupionego apartamentu, tj.  

a) apartament o metrażu do 31 m2- Mercedes Benz klasa A 

b) apartament o metrażu od 32 m2 do 46 m2- Mercedes Benz klasa C 

c) apartament o metrażu od 47 m2 do 70 m2- Mercedes Benz klasa E 

d) penthouse- Mercedes Benz klasa wg indywidualnego ustalenia z Inwestorem  

oraz możliwość zakupu wynajmowanego Samochodu po zakończeniu umowy najmu na 
preferencyjnych warunkach. 

7. Metraż wskazany w pkt 6 a) - d) powyżej dotyczy powierzchni całkowitej apartamentu. 

8. Odbiór Samochodu odbędzie się w salonie Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o. Sp. k. 
pod adresem ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków po podpisaniu umowy najmu 
samochodu, która stanowić będzie integralny dokument (dalej Umowa).   



9. Termin odbioru nastąpi nie dalej niż 60 dni od dnia zaksięgowania na koncie Organizatora 
płatności wskazanej w pkt 5 Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt 10 poniżej. 

10. Termin wydania samochodu uzależniony jest od dostępności danego modelu  
u Partnera Strategicznego i może zostać wydłużony lub/i Organizator zastrzega sobie 
możliwość zaproponowania innego dostępnego modelu w standardzie nie niższym  
niż wynikający z wielkości zakupionego apartamentu. 

11. Samochód zostanie w pełni ubezpieczony. Koszt ubezpieczenia ponosi Organizator.  

12. Data zwrotu Samochodu zostanie wskazana w Umowie. 

13. Uczestnik nie ma możliwości wyboru wersji kolorystycznej Samochodu. 

14. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie na zasadach wskazanych w Umowie. 

15. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 
postanowienia Kodeksu Cywilnego. 

16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.01.2020 r. 

17. Program nie łączy się z innymi promocjami, konkursami i ofertami specjalnymi 
organizowanymi przez Organizatora lub Partnera Strategicznego. 

18. Program może powtarzać się w przyszłości. 

19. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.  

20. Uczestnik ma prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

21. Uczestnicy mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych  
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

22. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy 
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). 

23. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w 
celu udziału w Programie.  

24. Dane osobowe Uczestników zostaną podane Partnerowi Strategicznemu celem realizacji 
Umowy. 

25. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora https://duovita.pl/. 


