REGULAMIN PROMOCJI „ZYSKAJ 500 ZŁ Z AGENCJĄ BRACIA SADURSCY”
§1 Organizator Promocji
1. Promocja „Zyskaj 500 zł z Agencją Bracia Sadurscy”, zwana dalej Promocją,

organizowana jest przez Agencję Bracia Sadurscy z siedzibą przy ul. Kapelanka 1A/1,
NIP: 676-120-75-97, Regon: 003885430, zwaną dalej „ABS”.
2. Czas trwania Promocji jest nieokreślony, z zastrzeżeniem, że ABS w każdej chwili może
Promocję zakończyć lub zakończoną wznowić. Zakończenie promocji nie wpływa na
prawa nabyte przez Uczestników Promocji, tj. Klienta Polecającego i Klienta z
Polecenia, w czasie jej trwania.
3. Informacje o Promocji „Zyskaj 500 zł z Agencją Bracia Sadurscy” dostępne są na
stronie www.sadurscy.pl/zyskaj-500/, a regulamin działania programu Zyskaj 500 z
ABS na stronie: www.sadurscy.pl/zyskaj-500/regulamin/

§2 Definicje
1. Organizator – Agencja Bracia Sadurscy, której dane zostały określone w §1 ust. 1
2.
3.
4.
5.
6.
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niniejszego Regulaminu, zwany dalej „ABS”.
Promocja „Zyskaj 500 zł z Agencją Bracia Sadurscy” – promocja organizowana przez
ABS na warunkach i zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki uczestnictwa w
Promocji.
Kupon Rabatowy – kupon wydawany przez ABS, uprawniający do skorzystania z
Promocji.
Klient Polecający – klient ABS, który zakupił bądź sprzedał nieruchomość za
pośrednictwem ABS.
Klient z Polecenia – klient, który otrzymał od Klienta Polecającego Kupon Rabatowy i
zakupił bądź sprzedał nieruchomość za pośrednictwem ABS.
Agent – pracownik ABS.
Rabat – zniżka, która przysługuje Klientowi z Polecenia.
Premia – nagroda, która przysługuje Klientowi Polecającemu oraz Agentowi ABS..

§3 Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji
1. Promocja skierowana jest do klientów Agencji Bracia Sadurscy, którzy spełnią łącznie

następujące warunki:
 Kupili bądź sprzedali nieruchomość za pośrednictwem ABS,
 Odebrali od ABS Kupon Rabatowy (w przypadku Klienta Polecającego)
 Przy finalizacji transakcji okazali ABS w/w Kupon Rabatowy (w przypadku
Klienta z Polecenia)
2. Promocja obejmuje transakcje dotyczące mieszkań i domów w dowolnej cenie.
Transakcja każdej innej nieruchomości musi być za kwotę powyżej 250.000 zł.
3. Jeden Kupon Rabatowy składa się z trzech części o tych samych numerach
porządkowych – jedna część dla Klienta Polecającego, druga dla Klienta z Polecenia,
trzecia część dla Agenta ABS.

4. Odcinek Kuponu dla Klienta Polecającego zawiera informację o Premii oraz numer

kuponu.
5. Odcinek Kuponu dla Klienta z Polecenia zawiera informację o Rabacie oraz numer
kuponu.
6. Odcinek Kuponu dla Agenta ABS zawiera informację o premii oraz numer kuponu.
7. Termin ważności kuponu wynosi 2 lata od dnia otrzymania.
8. Klient Polecający, po sfinalizowaniu transakcji, odbiera od ABS Kupon Rabatowy –
dwie części o tym samym numerze porządkowym. Klient Polecający przekazuje drugą
część swojego kuponu innej osobie, która staje się tym samym Klientem z Polecenia.
9. Klient z Polecenia dokonuje za pośrednictwem ABS zakupu bądź sprzedaży
nieruchomości. Po sfinalizowaniu transakcji okazuje ABS Kupon Rabatowy. Kupon ten
uprawnia go do Rabatu w wysokości 500 zł w momencie rozliczania prowizji z ABS.
ABS zachowuje otrzymaną od Klienta z Polecenia część Kuponu.
10. Klient Polecający, po otrzymaniu telefonu od przedstawiciela ABS i osobistym
stawiennictwie w biurze Organizatora oraz okazaniu drugiej części kuponu, otrzymuje
Premię w wysokości 500 zł.
11. Klient przy finalizowaniu transakcji może jednorazowo wykorzystać jeden Kupon
Rabatowy.
12. Warunkiem wypłaty premii dla Agenta ABS jest realizacja Kuponów przez Klienta
Polecającego i Klienta z Polecenia.

§4 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady

Promocji pod nazwą „Zyskaj 500 zł z Agencją Bracia Sadurscy”.
2. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna:
 W oddziałach Agencji Bracia Sadurscy
 Na stronie www.sadurscy.pl/zyskaj-500/regulamin
3. Biorąc udział w Promocji Klienci potwierdzają, ze wyrażają zgodę na związanie
postanowieniami Regulaminu.

