
Regulamin promocji „WIKANA przyjazna rodzinie” 
 

§ 1. Ogólne zasady akcji promocyjnej 
1. Niniejszy Regulamin promocji „WIKANA przyjazna rodzinie”, zwany dalej 

„Regulaminem” określa zasady promowania sprzedaży Mieszkań znajdujących się w 
zasobach Organizatora w okresie obowiązywania Promocji.  

2. Promocja, zwana dalej „Promocją” organizowana jest pod nazwą „WIKANA przyjazna 
rodzinie”. 

3. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  
4. Administratorem danych osobowych jest WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Lublinie, 20-703 przy ul. Cisowej 11. Dane osobowe Uczestników  podlegają ochronie 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz będą wykorzystywane do celów Promocji. 

Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 

 
 

§ 2. Organizator promocji 
1. Organizatorem promocji są: 

 
1.1 Spółka pod firmą WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie,  ul. Cisowa 11, 20-

703 Lublin, NIP: 6910019382, REGON: 390284802 wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Lublinie, gdzie złożone są akta rejestrowe Spółki, VI Wydział  
Gospodarczy pod numerem KRS 144421,  

1.2 Spółka pod firmą: Wikana Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Kappa Spółka Komandytowo- Akcyjna  z siedzibą w Lublinie,  ul. Cisowa 11, 20-
703 Lublin, NIP: 7123282092, REGON: 061619829 wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Lublinie, gdzie złożone są akta rejestrowe Spółki, VI Wydział  
Gospodarczy pod numerem KRS 484935, 

1.3 Spółka pod firmą: Wikana Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Omega Spółka Komandytowo- Akcyjna z siedzibą w Lublinie,  ul. Cisowa 11, 20-
703 Lublin, NIP:  7123281974, REGON: 061618570 wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Lublinie, gdzie złożone są akta rejestrowe Spółki, VI Wydział  
Gospodarczy pod numerem KRS 484425, 

1.4 Spółka pod firmą: Wikana Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Betula Spółka Komandytowo- Akcyjna z siedzibą w Lublinie,  ul. Cisowa 11, 20-703 
Lublin, NIP: 7123281951, REGON: 061617954 wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Lublinie, gdzie złożone są akta rejestrowe Spółki, VI Wydział  
Gospodarczy pod numerem KRS 484428, 

1.5 Spółka pod firmą: Wikana Nieruchomości Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 04 Osiedle Spółka Komandytowo- Akcyjna z siedzibą w 
Lublinie, ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin , NIP:  7123232148,  REGON:  060698146 



wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, gdzie złożone są akta rejestrowe 
Spółki, VI Wydział  Gospodarczy pod numerem KRS 370552, 

1.6 Spółka pod firmą: Wikana Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Lamda Spółka Komandytowo- Akcyjna z siedzibą w Lublinie,  ul. Cisowa 11, 20-
703 Lublin , NIP: 7123281856,  REGON: 061616943 wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Lublinie, gdzie złożone są akta rejestrowe Spółki, VI Wydział  
Gospodarczy pod numerem KRS 484072, 

1.7 Spółka pod firmą: Wikana Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Panorama Spółka Komandytowo- Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie,  ul. 
Krzyżanowskiego 11/6a 11, 35-327 Rzeszów , NIP: 8133677504,  REGON: 
180956061 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, gdzie złożone są akta rejestrowe 
Spółki, VI Wydział  Gospodarczy pod numerem KRS 455231, 

1.8 Spółka pod firmą: Wikana Nieruchomości Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Krosno Spółka Komandytowo- Akcyjna  z siedzibą w Lublinie,  
ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin, NIP: 7123278624, REGON: 061557985, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy w Lublinie, gdzie złożone są akta rejestrowe Spółki, VI Wydział  
Gospodarczy pod numerem KRS 462695, 

1.9 Spółka pod firmą: Wikana Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Larix 
Spółka Komandytowo- Akcyjna z siedzibą w Lublinie,  ul. Cisowa 11, 20-703 
Lublin, NIP: 7123282755, REGON: 061625534 wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Lublinie, gdzie złożone są akta rejestrowe Spółki, VI Wydział  
Gospodarczy pod numerem KRS 487336, 

1.10 Spółka pod firmą: Wikana Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Alfa Spółka Komandytowo- Akcyjna z siedzibą w Lublinie,  ul. Cisowa 11, 20-703 
Lublin, NIP: 7123271088, REGON: 061400545 wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Lublinie, gdzie złożone są akta rejestrowe Spółki, VI Wydział  
Gospodarczy pod numerem KRS 416759, 

1.11 Spółka pod firmą: Wikana Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Delta Spółka Komandytowo- Akcyjna z siedzibą w Lublinie,  ul. Cisowa 11, 20-703 
Lublin, NIP: 7123276565, REGON: 061516383 wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Lublinie, gdzie złożone są akta rejestrowe Spółki, VI Wydział  
Gospodarczy pod numerem KRS: 449555, 
 
zwane dalej „Organizatorem” lub „Organizatorami” 
 

2. Każdy z Organizatorów zawierać będzie w ramach Promocji Umowy Deweloperskie w 
ramach realizowanej przez siebie inwestycji.  

3. Wykaz inwestycji realizowanych przez poszczególnych Organizatorów udostępniony 
zostanie przez Biura Sprzedaży inwestycji: 



3.1 pod numerem telefonu: 81 444 64 00 i 81 444 64 00/05, Biuro Sprzedaży 
w Lublinie przy ul. Cisowej 11, 

3.2 pod numerem telefonu: 84 530 34 49, Biuro Sprzedaży w Zamościu przy ul. 
Młyńskiej (koło placu budowy), 

3.3 pod numerem telefonu: 17 859 04 56, Biuro Sprzedaży w Rzeszowie przy ul. 
Krzyżanowskiego 6A/11, 

3.4 pod numerem telefonu: 601 350 952, Biuro Sprzedaży w Krośnie przy ul. Hallera 
8/22  

 
§ 3. Uczestnicy promocji 

 
1. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych – konsumentów w 

rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, bez względu na narodowość, które w 
chwili rozpoczęcia Promocji posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i  
którzy posiadają małoletnie dzieci w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, to 
jest dzieci, które nie ukończyły 18 rok życia i nie zawarły związku małżeńskiego, 
zwane dalej „Uczestnikiem” lub „Uczestnikami”.  

2. Przez posiadanie małoletnich dzieci należy rozumieć, ustalając  na datę zawarcia 
Umowy Deweloperskiej, posiadanie dzieci zarówno własnych, jak i 
przysposobionych, zgodnie z brzmieniem art. 114 § 1 Kodeksu rodzinnego i 
opiekuńczego. 

3. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Promocji oraz 
małżonkowie i dzieci ww. osób. 

4. Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika 
Regulaminu Promocji w całości i Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania 
określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, 
które uprawniają go do skorzystania z Promocji. 

 
 

§ 4. Okres obowiązywania promocji 
 

1. Promocja obowiązuje w okresie od 1 października 2014 roku (włącznie) do 31 
grudnia 2014 roku (włącznie). 

2. Przez skorzystanie z Promocji w okresie jej obowiązywania rozumieć należy zawarcie 
przez Uczestnika Umowy Deweloperskiej z Organizatorem w okresie obowiązywania 
promocji, to jest najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 roku. 

3. Przez „Umowę Deweloperską” rozumieć należy umowę, której przedmiotem jest 
zobowiązanie Organizatora do wybudowania budynku wielorodzinnego 
mieszkalnego, a następnie ustanowienia odrębnej własności Mieszkania/ lub 
Mieszkania z komórką lokatorską i przeniesienie własności Mieszkania/ lub 
Mieszkania z komórką lokatorską na Uczestnika wraz z prawem z tym Mieszkaniem 
związanymi (odpowiedni udział w częściach wspólnych w gruncie i w budynku).  

 
 
 

§ 5. Przedmiot Promocji 
 



1. Przedmiotem promocji są Mieszkania o powierzchni użytkowej, liczonej bez 
pomieszczeń przynależnych, o powierzchni 45 m2 i więcej, które w okresie 
obowiązywania Promocji znajdują się w zasobach Organizatorów i wobec, których nie 
zawarte zostały do dnia skorzystania z Promocji, inne Umowy Deweloperskie. 

2.  Warunkiem skorzystania z Promocji jest zakup Mieszkania wraz z udziałem w Lokalu 
Niemieszkalnym – Garażu Wielostanowiskowym, w którym znajdują się miejsca 
postojowe  i/lub z Garażem. 

3. Poprzez „Mieszkanie” należy rozumieć lokal mieszkalny stanowiący odrębny od 
gruntu przedmiot własności wraz z przynależnym mu udziałem w części wspólnych 
budynku i gruntu bez lub z pomieszczeniami przynależnymi, wybudowany przez 
Organizatora w ramach prowadzonej przez niego inwestycji.  

4. Poprzez „Udziału w Lokalu Niemieszkalnym – Garażu Wielostanowiskowym, w 

którym znajdują się miejsca postojowe” należy rozumieć udział w lokalu 

niemieszkalnym Garażu Wielostanowiskowym, w którym znajdują się miejsca 

postojowe, który to lokal stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności wraz z 

przynależnym mu udziałem w części wspólnych budynku i gruntu, wybudowany przez 

Organizatora w ramach prowadzonej przez niego inwestycji. 

5. Poprzez „Garaż” należy rozumieć lokal niemieszkalny stanowiący odrębny przedmiot 
własności.  
 

§ 6. Zasady promocji 
 

1. Promocja polega na tym, że Uczestnik, który spełnia warunki do udziału w Promocji, 
otrzymuje rabat na zakup Mieszkania w wysokości 2,0 (dwa) % od ceny należnej do 
zapłaty zgodnie z Cennikiem Organizatora. 

2. W przypadku gdy Umowa Deweloperska, o której mowa w niniejszym Regulaminie, 
zostanie podpisane  przez dwie lub więcej osób, będą one uprawnione wspólnie do 
otrzymania jednego rabatu.  
 

§ 7. Postanowienia Końcowe 
 

1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji. 
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej: 

www.wikana.pl 
3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter 

jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego 
Regulaminu. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały  zastosowanie 
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 

5. Regulamin zatwierdzony został przez Organizatorów  w dniu 1.10.2014 r. i z tą datą 
ma moc obowiązującą.  


