Regulamin Programu Rekomendacyjnego
„Nasza budowa – Twoja Nagroda"
§1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady udziału w Programie Rekomendacji prowadzonym pod nazwą
„Nasza budowa – Twoja nagroda”, którego celem jest promowanie usług Organizatora (dalej jako: „Regulamin”).
2. Organizatorem Programu Rekomendacji prowadzonym pod nazwą „Nasza budowa – Twoja nagroda” jest Spółka
pod firmą ECA DESIGN Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 113/2, dla
której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000658578 (dalej jako: „Organizator”).
3. Do zadań Organizatora należy sprawowanie nadzoru, czy w związku z trwaniem Programu Rekomendacji nie
zachodzi zagrożenie wystąpienia konfliktu interesów Organizatora z pracownikami Spółki pod firmą ECA DESIGN
Sp. z o.o. Sp.k., a także Uczestnikami Programu.
4. Program Rekomendacji nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych
(Dz.U. z 2009 nr 201 poz. 1540).

§2. Miejsce i czas trwania programu
1. Program Rekomendacji odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Program Rekomendacji prowadzony pod nazwę „Nasza budowa – Twoja nagroda” obowiązuje od 19.08.2019r.
do dnia odwołania przez Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zawieszenia Programu Rekomendacji w każdym czasie,
bez podania przyczyny, po uprzednim zamieszczeniu na 3 dni przed planowanym odwołaniem bądź zawieszeniem
informacji na stronie internetowej: https://budujemydom.eu/ o dokładnej dacie odwołania lub zawieszenia.

§3. Definicje
1. Przez osobę Rekomendującą, która może wziąć udział w niniejszym Programie Rekomendacji należy rozumieć
każdą osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która skutecznie poleciła usługi
Organizatora. Osobami Rekomendującymi nie mogą być pracownicy Organizatora lub podmiotów
współpracujących z Organizatorem w ramach stałej umowy o współpracę.
2. Przez Organizatora rozumie się Spółkę pod firmą ECA DESIGN Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu.
3. Przez Inwestora należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo inną jednostkę organizacyjną, która inicjuje
podjęcie działalności budowlanej niezbędnej do realizacji zamierzonej inwestycji (Rekomendowana Inwestycja),
przeznacza odpowiednie środki na realizację tej działalności, wykonuje lub zapewnia wykonanie opracowań i
czynności wymaganych prawem budowlanym w celu przygotowania danej budowy, realizuje inwestycję lub
organizuje jej realizację, a w końcowym etapie danej działalności wykonuje czynności niezbędne do podjęcia
użytkowania obiektu lub obiektów wykonanej inwestycji albo przekazuje je podmiotowi, który przystąpi do ich
użytkowania.
4. Przez skuteczne polecenie należy rozumieć podpisanie umowy na realizację inwestycji budowlanej, która została
określona w Formularzu Rekomendacji, pomiędzy Organizatorem a Inwestorem w formule generalnego
wykonawstwa w zakresie minimum stanu surowego zamkniętego (konstrukcja obiektu, dach wraz z pokryciem,
dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej).

§4. Uczestnicy
1. Każdy uczestnik przed przystąpieniem do Programu Rekomendacji zobowiązany jest do zapoznania się z
niniejszym Regulaminem.
2. Przystąpienie do Programu Rekomendacji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W Programie Rekomendacji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

§5. Zasady Programu Rekomendacji
1. Program Rekomendacji jest prowadzony pod nazwą „Nasza budowa – Twoja nagroda”.
2. Program Rekomendacji ma na celu promowanie oraz zwiększenie atrakcyjności usług Organizatora.
3. Udział w Programie Rekomendacji umożliwia Rekomendującym uzyskanie nagrody pieniężnej (zwana dalej:
„Nagrodą”) za skuteczne zarekomendowanie nowym klientom usług Organizatora, po spełnieniu warunków
określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Podstawowym warunkiem przyznania nagrody (premii) pieniężnej jest zakup usług oferowanych przez
Organizatora. Przyznawana uczestnikom Programu Rekomendacyjnego nagroda (premia) pieniężna jest ściśle
powiązana ze sprzedażą (sprzedaż premiowa).
5. Rekomendujący może dokonać Rekomendacji wielokrotnie.
6. Po spełnieniu warunków opisanych poniżej, Rekomendującemu zostanie przyznana nagroda pieniężna w kwocie
2 000,00 zł.
7. W celu skorzystania z Programu Rekomendacji, Rekomendujący, przy użyciu formularza dostępnego do
pobrania na stronie www.budujemydom.eu, (dalej jako: „Formularz Rekomendacyjny”), skutecznie poleca nowemu
klientowi usługi Organizatora.
8. Rekomendacja jest skuteczna, jeżeli spełnione zostaną łącznie poniższe warunki:
a) Rekomendujący w okresie obowiązywania Programu Rekomendacji wypełni Formularz Rekomendacyjny
umieszczając prawidłowo na jego karcie wszystkie niezbędne dane wskazane w Formularzu Rekomendacyjnym
oraz złoży na nim własnoręczny, czytelny podpis,
b) Rekomendujący prześle skan Formularza Rekomendacyjnego na adres e-mail: oferty@ecadesign.pl w okresie
trwania Programu Rekomendacji oraz uzyska od osoby uprawnionej odpowiednie potwierdzenie faktu jego
złożenia, przy czym przez osobę uprawnioną należy rozumieć pracownika Organizatora,
c) Inwestor wskazanej w Formularzu Rekomendacyjnym budowy, skorzysta z usług Organizatora, tj. zawrze
Umowę o roboty budowlane z Organizatorem w zakresie określonym w §3 pkt. 4 niniejszego Regulaminu
d) dane Rekomendowanej Inwestycji nie mogą znajdować się w bazie danych Organizatora przed dniem
przystąpienia do Programu Rekomendacji, tj. złożeniem Formularza Rekomendacyjnego.
9. Przyznanie Rekomendującym nagrody pieniężnej określonej w § 5 ust. 6 następuje pod warunkiem spełnienia
warunków określonych w punkcie „Zasady Programu Rekomendacji” oraz dostarczenia wypełnionego Formularza
Rekomendacji na adres e-mailowy: oferty@ecadesign.pl najpóźniej do dnia przesłania przez Organizatora do
Inwestora pierwszej oferty handlowej na wykonanie prac budowlanych.
10. Rekomendujący nie jest odpowiedzialny za zawarcie Umowy pomiędzy Inwestorem a Organizatorem.

§6. Zasady przyznania nagrody
1. Organizator po złożeniu przez Rekomendującego prawidłowo wypełnionego Formularza Rekomendacji oraz po
spełnieniu warunków wskazanych w § 5 ust. 8, jest zobowiązany w terminie 2 (dwóch) tygodni poinformować
Rekomendującego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o fakcie spełnienia przesłanek
uprawniających do przyznania nagrody.
2. Nagroda pieniężna może być wypłacona tylko i wyłącznie na rachunek bankowy Rekomendującego uprzednio
wskazany w Formularzu Rekomendacyjnym, pod rygorem utraty prawa do otrzymania Nagrody.

§7. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Programu Rekomendacji Uczestnik może składać na piśmie w terminie do 30 dni od dnia
zaistnienia podstawy do jej złożenia, poprzez przesłanie pocztą tradycyjną listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika Programu, jak również opis
podstaw reklamacji i podpis wnoszącego reklamację.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Organizatorowi.
4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie lub drogą elektroniczną.
Decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nie wyłącza to uprawnień Uczestnika Programu do dochodzenia
swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§8. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmienione warunki
Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej na 3 dni przed wejściem w życie zmienionego
Regulaminu.
2. Wzór Formularza Rekomendacyjnego niezbędnego do dokonania skutecznej rekomendacji znajduje się na
stronie internetowej Organizatora, tj.: https://budujemydom.eu/.
3. W odniesieniu do czynności dokonywanych na piśmie przez Uczestników Programu, o dotrzymaniu wszelkich
terminów decydować będzie data nadania pisma.
4.Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora, tj.: https://budujemydom.eu/.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przystąpienia do niniejszego Programu
Rekomendacji z powodów technicznych bądź organizacyjnych w szczególności związanych z utrudnieniami w
działaniu stron internetowych Organizatora.
6. Wszelką korespondencję do Organizatora dotyczącą niniejszego Programu należy kierować na adres: ECA
DESIGN Sp. z o.o. Sp. k., ul. Jesionowa 50/1, 50-504 Wrocław.
7. Treści zawarte w nocie promocyjnej mają charakter informacyjny. Pełne zasady Programu określa wyłącznie
niniejszy regulamin.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące
przepisy.

