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REGULAMIN PROMOCJI
„GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY W HOVAY”
§ 1.
Przez użyte w Regulaminie definicje rozumie się:
1) Inny podmiot – dowolny podmiot, zorganizowany w dowolnej formie prawnej, prowadzący wobec
Organizatora działalność, której przedmiot choćby częściowo pokrywa się z przedmiotem
działalności faktycznie wykonywanym przez Organizatora, posiadający siedzibę na terenie
powiatu poznańskiego.
2) Organizator – LUVENA Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, ul Romana Maya 1,
62-030 Luboń, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000303985, kapitał zakładowy
499 214,21 zł, wpłacony w całości, NIP: 777-23-37-097, BDO 000007005, posiadająca status
dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
3) Promocja – akcja promocyjna, o której mowa w §2 ust. 2 Regulaminu,
4) Regulamin – niniejszy regulamin,
5) Uczestnik – uczestnik Promocji.
§ 2.
1. Organizatorem Promocji jest LUVENA Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, ul Romana Maya 1,
62-030 Luboń, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000303985, kapitał zakładowy
499 214,21 zł, wpłacony w całości, NIP: 777-23-37-097, BDO 000007005, posiadającą status
dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
2. Promocja polega na zaoferowaniu Uczestnikowi niższej ceny czynszu najmu powierzchni
magazynowej typu self-storage niż została zaoferowana mu przez Inny podmiot. Niższa cena
czynszu najmu będzie obowiązywała przez okres maksymalnie 12 miesięcy.
3. Szczegółowe zasady Promocji określa Regulamin.
§ 3.
1. Promocja trwa od 01.11.2020 do 31.12.2020 r. albo do jej odwołania przez Organizatora.
2. Celem uniknięcia wątpliwości, Organizator ma prawo do odwołania Promocji w każdym czasie
bez podania przyczyny, bez wpływu na umowy najmu zawarte w okresie trwania Promocji.
§ 4.
1. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej,
osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy
przyznają zdolność prawną, której w okresie 6 miesięcy przed zgłoszeniem, o którym mowa w ust.
2 pkt a) poniżej, nie łączyła z Organizatorem umowa najmu samoobsługowych pomieszczeń
magazynowych typu self-storage.
2. Warunkiem udziału w Promocji jest:
a) zgłoszenie przez Uczestnika chęci skorzystania z Promocji, w szczególności przez przesłanie
oświadczenia na następujący adres poczty elektronicznej Organizatora: hallera@hovay.pl,
b) przedstawienie Organizatorowi otrzymanej przez Uczestnika, nie później niż 7 dni przed
zgłoszeniem, o którym mowa w pkt a) powyżej, od Innego podmiotu oferty najmu
samoobsługowego pomieszczenia magazynowego typu self-storage, zawierającej co najmniej:
− proponowaną wysokość czynszu najmu,
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− określenie powierzchni lub kubatury proponowanego przedmiotu najmu,
− proponowany okres najmu,
c) zawarcie z Organizatorem umowy najmu samoobsługowej powierzchni magazynowej typu
self-storage na okres co najmniej 14 dni, w terminie 7 dni od złożenia Uczestnikowi takiej
oferty przez Organizatora.
3. Oferta, o której mowa w ust. 2 pkt c) powyżej zostanie złożona Uczestnikowi przez Organizatora
pod warunkiem, że:
a) Uczestnik spełnił wszystkie warunki Promocji,
b) Oferta Innego podmiotu spełnia warunki opisane w Regulaminie i nie budzi wątpliwości pod
kątem prawdziwości. Celem uniknięcia wątpliwości wiążąca interpretacja dotycząca
prawdziwości oferty przysługuje pracownikom Organizatora,
c) Organizator dysponuje wolnymi powierzchniami magazynowymi odpowiadającymi
parametrom w zakresie powierzchni lub kubatury, o których mowa w ofercie Innego podmiotu
lub maksymalnie zbliżonymi.
§ 5.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami.
§ 6.
1. Administratorem danych osobowych po stronie Organizatora jest LUVENA S.A. ul. Romana
Maya 1, 62-030 Luboń, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000303985,
posiadająca NIP: 777-23-37-097, REGON: 639532720, kapitał zakładowy: 499.214,21 zł
wpłacony w całości.
2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie
internetowej Organizatora https://hovay.pl/polityka-prywatnosci.pdf
§ 7.
1. Uczestnik biorąc udział w Projekcie oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i Polityki
Prywatności Organizatora.
2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i bez podania przyczyny.
3. Wszelkie spory mogące powstać na tle stosowania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd
powszechny w Poznaniu.
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