Regulamin Promocji „Do 16 000 zł na sprzęt AGD do nowego mieszkania”
(„Regulamin”)
§ 1. Promocja i Organizator
1. Promocja „Do 16 tys. zł na sprzęt AGD RTV” (dalej: Promocja) ma na celu promocję sprzedaży
lokali mieszkalnych w inwestycjach realizowanych we Wrocławiu przez jedną ze spółek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Archicom Nieruchomości 7 sp. z o.o. (inwestycja „Młodnik”),
Archicom Byczyńska 1 sp. z o.o. (inwestycja „Na Ustroniu”),
Archicom Nieruchomości 3 Sp. z.o.o. (inwestycja „Księżno”),
TN Stabłowice 1 sp. z o.o. (inwestycja „Słoneczne Stabłowice”),
Archicom Marina 4 sp. z o.o., Bartoszowice 1 sp. z o.o., Archicom Marina 5 sp. z o.o.
(inwestycja „Olimpia Port”),
Archicom RW sp. z o.o. (inwestycja „Róży Wiatrów”),
Archicom Jagodno 5 sp. z o.o. (inwestycja „Cztery Pory Roku”),
Space Investment Strzegomska 3 Kamieńskiego sp. z o.o. (inwestycja „Forma”)
Archicom Nieruchomości 2 Sp. z o.o. (inwestycja „River Point”),
Altona Investments Sp. z o.o., Archicom Nieruchomości JN1 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (inwestycja Browary Wrocławskie)

umożliwiając Uczestnikom otrzymanie Nagrody określonej w Regulaminie.
2. Organizatorem Promocji jest Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Liskego 7, 50-345
Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000555355, NIP 898-210-08-70, kapitał zakładowy
257.422.980,00 zł w całości wpłacony (dalej: Organizator).
3. Fundatorem Nagród w Promocji jest określona spółka realizująca inwestycję biorącą udział w
Promocji.
§ 2. Czas trwania Promocji
Promocja trwa od dnia 29.10.2018r. do dnia 31.01.2019 r. Organizator zastrzega sobie prawo do
skrócenia lub wydłużenia okresu obowiązywania Promocji. O skróceniu lub wydłużeniu okresu
obowiązywania Promocji Organizator będzie informował niezwłocznie za pośrednictwem strony
internetowej www.archicom.pl.
§ 3. Warunki uczestnictwa w Promocji
1. Promocja przeznaczona jest do osób fizycznych, mających pełną zdolność do czynności prawnych.
2. W Promocji nie mogą brać udziału osoby, które w związku z negocjowaną indywidualnie ceną
Mieszkania w danej inwestycji niższą niż cennikowa lub skorzystaniem z indywidualnie ustalonych
warunków finasowania Mieszkania rozumianych jako indywidualnie ustalony harmonogram wpłat lub
skorzystaniem z promocyjnej oferty cenowej, podpisały oświadczenie o rezygnacji z udziału w
Promocji.
3. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest łączne spełnienie następujących warunków:

a. prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego, w
tym akceptacja warunków niniejszego Regulaminu oraz
b. przesłanie na adres promocja@archicom.pl skanu wypełnionego formularza rejestracyjnego
lub przekazanie go opiekunowi klienta oraz
c. podpisanie umowy rezerwacyjnej (dalej Umowa Rezerwacyjna) na zakup lokalu mieszkalnego
(dalej Mieszkanie) z jedną ze spółek realizujących inwestycje deweloperskie wskazane w § 1
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ust. 1 Regulaminu w czasie trwania Promocji, a następnie podpisanie umowy deweloperskiej
(dalej Umowa Deweloperska) w wykonaniu Umowy Rezerwacyjnej oraz wpłata na rzecz
odpowiedniej spółki kwoty odpowiadającej co najmniej 10% wartości ceny Mieszkania, przy
czym podpisanie Umowy Deweloperskiej i wpłata może nastąpić po zakończeniu Promocji,
albo
d. podpisanie Umowy Deweloperskiej na zakup Mieszkania z jedną ze spółek realizujących
inwestycje deweloperskie wskazane w § 1 ust. 1 Regulaminu w czasie trwania Promocji oraz
wpłata na rzecz odpowiedniej spółki kwoty odpowiadającej co najmniej 10% wartości ceny
Mieszkania, przy czym wpłata może nastąpić po zakończeniu Promocji, albo
e. podpisanie umowy przedwstępnej (dalej Umowa Przedwstępna) na zakup Mieszkania z jedną ze
spółek realizujących inwestycje deweloperskie wskazane w § 1 ust. 1 Regulaminu w czasie
trwania Promocji oraz wpłata na rzecz odpowiedniej spółki kwoty odpowiadającej co najmniej
10% wartości ceny Mieszkania, przy czym wpłata może nastąpić po zakończeniu Promocji.

4. Osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa w Promocji jest uczestnikiem Promocji (dalej
Uczestnik) z zastrzeżeniem § 3 ust. 2, 5, 10 Regulaminu.
5. W przypadku, gdy Umowa Rezerwacyjna/Umowa Deweloperska/Umowa Przedwstępna
podpisywana jest przez więcej niż jedną osobę fizyczną (stronę umowy stanowi więcej niż jedna
osoba), formularz zgłoszeniowy podpisują wszystkie osoby stanowiące stronę Umowy
Rezerwacyjnej/Umowy Deweloperskiej/ Umowy Przedwstępnej, wskazując zgodnie jedną z nich,
która będzie Uczestnikiem.
6. Biorąc udział w Promocji Uczestnik Promocji przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Nagroda
otrzymana na podstawie niniejszego Regulaminu jest przychodem z nieodpłatnych świadczeń w
rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.
1991 Nr 80 poz. 350) i podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w tej ustawie.
7. Obowiązek odprowadzenia podatku spoczywa na Uczestniku Promocji, który otrzymał Nagrodę.
8. Uczestnik, który dokonuje zakupu lokalu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
zobowiązany jest złożyć Organizatorowi przed odebraniem Nagrody pisemne oświadczenie,
którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Nagroda nie
podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu, a otrzymujący ją Uczestnik przyjmuje do
wiadomości, że jej wartość stanowi przychód z działalności gospodarczej.
9. Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz odnośnie każdej Umowy Rezerwacyjnej,
Umowy Deweloperskiej oraz Umowy Przedwstępnej dotyczącej tego samego Mieszkania.
10. Z Promocji wyłączone są Umowy Rezerwacyjne, Umowy Deweloperskie oraz Umowy
Przedwstępne, które zostały zawarte w czasie obowiązywania Promocji w następstwie
wcześniejszego rozwiązania Umowy Rezerwacyjnej, Umowy Deweloperskiej i Umowy
Przedwstępnej dotyczącej tego samego Mieszkania zawartych w czasie nieobowiązywania
Promocji.
11. W przypadku Uczestników posiadających miejsce zamieszkania za granicą i objętych w Polsce
ograniczonym obowiązkiem podatkowym, zasady rozliczenia podatku dochodowego zostaną
ustalone indywidualnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; w braku odmiennych
ustaleń, w szczególności z powodu niezgłoszenia tej okoliczności przez Uczestnika, podatek
dochodowy zostanie rozliczony zgodnie z regułami dotyczącymi osób krajowych.
12. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi Organizatora lub spółek z Grupy
Archicom za wyjątkiem promocji „Friend to Friend”.
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§ 4. Nagroda
1. Nagrodę otrzymuje każdy z Uczestników, który spełnia wszystkie wymogi wskazane w §3
Regulaminu.
2. Każdy z Uczestników otrzyma mailowe potwierdzenie przyjęcia formularza rejestracyjnego przez
Organizatora. Uczestnik po wysłaniu formularza rejestracyjnego nie może żądać zamiany Nagrody
na inną, ani żądać wypłaty równowartości pieniężnej Nagrody.
3. Nagrodą jest:
a) sprzęt AGD RTV wybrany przez Uczestnika spośród zestawu sprzętów szczegółowo opisanych
w załączniku nr 5, o wartości brutto uzależnionej od wielkości mieszkania, jak poniżej:
- dla mieszkań oznaczonych numerem 2a i 2k – sprzęt AGD RTV do wartości 4 000 zł brutto - dla
mieszkań oznaczonych numerem 3a i 3k – sprzęt AGD RTV do wartości 8 000 zł brutto - dla
mieszkań oznaczonych numerem 4a i 4k – sprzęt AGD RTV do wartości 12 000 zł brutto - dla
mieszkań oznaczonych numerem 5a i 5k – sprzęt AGD RTV do wartości 16 000 zł brutto

4. Niewykorzystana przez Uczestnika cząstkowa wartość nagrody nie jest zwracana przez
Organizatora.
5. Przekazanie Nagrody następuje po wpłacie co najmniej 10% ceny Mieszkania określonej w
Umowie Rezerwacyjnej bądź Umowie Deweloperskiej bądź umowie przedwstępnej na rachunek
bankowy określony w odpowiedniej umowie.
6. O przyznaniu Nagrody oraz terminie jej przekazania Uczestnik zostanie poinformowany mailowo
na adres, z którego został przesłany formularz rejestracyjny. Uczestnik może ustalić z
Organizatorem inny termin odbioru Nagrody.
7. Nagroda jest doręczana Uczestnikowi przez Organizatora pod wskazany przez Uczestnika adres
na terenie Wrocławia. Uczestnik zobowiązany jest dokonać odbioru Nagrody osobiście lub za
pośrednictwem pisemnie umocowanego pełnomocnika.
8. Odbiór Nagrody Uczestnik pisemnie potwierdza w protokole przekazania Nagrody.
9. Po przekazaniu Nagrody, w obowiązującym ustawowym terminie, Organizator doręczy
Uczestnikowi oraz właściwemu Urzędowi Skarbowemu formularz PIT-8C.
§ 5. Reklamacje
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik może składać w formie pisemnej w
postaci reklamacji opatrzonej podpisem Uczestnika dostarczonej do Organizatora za
pośrednictwem poczty – na adres Organizatora lub poczty elektronicznej na adres e-mail:
promocja@archicom.pl lub złożonej osobiście pod adresem siedziby Organizatora.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres do korespondencji, numer
Umowy Rezerwacyjnej bądź Umowy Deweloperskiej bądź Umowy Przedwstępnej oraz
szczegółowy opis zdarzenia budzącego zastrzeżenia oraz ewentualne oczekiwania Uczestnika co
do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.
3. Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia.
4. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Uczestnika z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań
wynikających z umowy deweloperskiej zawartej ze spółką wskazaną w §1 ust. 1 Regulaminu, a
także z obowiązku zapłaty czynszu po przejęciu lokalu.
5. Organizator rozpatruje złożoną reklamację niezwłocznie i udziela na nią odpowiedzi nie później
niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego zgłoszenia (tj. zawierającego
wszystkie elementy wskazane w § 5 ust. 2 Regulaminu).
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§ 6. Dane osobowe
1.

Administratorami danych osobowych (dalej jako „Administratorzy”) Uczestników w rozumieniu
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz w
rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) są:
a) Organizator, czyli spółka pod firmą Archicom spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,
przy ul. Ksawerego Liskego 7, 50-345 Wrocław,
b) Deweloperzy, czyli spółki odpowiadające za poszczególne inwestycje budowalne, których
pełna
lista
jest
zamieszczona
i
aktualizowana
pod
adresem
https://www.archicom.pl/lista-deweloperow.

2.

Pełna treść obowiązku informacyjnego zawierająca szczegółowe informacje o Administratorach,
o celach i podstawach do przetwarzania danych osobowych, o odbiorcach danych osobowych, a
także o prawach, które przysługują Kupującemu w związku z przetwarzaniem przez
Administratorów danych osobowych zawarta jest w obowiązku informacyjnym, który jest
dostępny na stronie https://www.archicom.pl/obowiazek-informacyjny/ oraz stanowi załącznik
nr 5 do niniejszego regulaminu.
§ 7. Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie http://www.archicom.pl
2. Wszelkie zapytania dotyczące Promocji można kierować na adres: promocja@archicom.pl.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
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Załącznik nr 1 Formularz rejestracyjny
Imię ______________________________________________________________________________
Nazwisko __________________________________________________________________________
Adres zamieszkania __________________________________________________________________
PESEL _____________________________________________________________________________
Inwestycja, nr mieszkanie, nr umowy ____________________________________________________
Nazwa i adres Urzędu Skarbowego ______________________________________________________
Adres e-mail ________________________________________________________________________
Telefon kontaktowy __________________________________________________________________
Uczestnik* _________________________________________________________________________
Ilość sypialni________________________________________________________________________
Wybrane sprzęty____________________________________________________________________
Całkowita wartość nagrody brutto

Oświadczam, że akceptuję Regulamin promocji „Do 16 tys. zł na sprzęt AGD RTV”
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu
bezpośredniego i przesyłanie informacji handlowych w zakresie oferty spółki Archicom S.A. i spółek z nią powiązanych na podany przeze
mnie adres poczty elektronicznej (e-mail).

tak

nie

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów
wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego i przesyłanie informacji handlowych w zakresie oferty
spółki Archicom S.A. i spółek z nią powiązanych na podany przeze mnie numer telefonu – w postaci wiadomości
SMS lub MMS.

tak

nie

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu
bezpośredniego oferty spółki Archicom S.A. i spółek z nią powiązanych polegające na bezpośrednim kontakcie telefonicznym na podany
przeze mnie numer telefonu.

tak

nie

__________________________________
podpis

* Pole wypełnia się jeśli Umowa podpisywana jest przez więcej niż jedną osobę fizyczną (§
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Załącznik nr 2
Protokół odbioru nagrody
Wrocław, dnia ………… roku

Niżej podpisany ………………, oświadczam, iż w dniu ………………. odebrałem nagrodę
………………………… na kwotę w wysokości …………………. jako nagrodę w Promocji „Do 16 tys. zł na sprzęt
AGD RTV” organizowanym przez Archicom SA. z siedzibą we Wrocławiu.

____________________________
Podpis
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Załącznik nr 3
Oświadczenie o zakupie lokalu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą

Wrocław, dnia _____________ 2018 roku

Niżej podpisana/y ________________________________ , oświadczam, iż w dniu _______________
, zawarłam/em umowę rezerwacyjną / umowę deweloperską/ umowę przedwstępną z związku z
prowadzoną działalnością gospodarczą.

_____________________________
Podpis
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Załącznik nr 4
Obowiązek informacyjny
I.

Wstęp
Szanowny Kliencie,
w związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku w życie rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – RODO, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania Twoich
danych osobowych przez spółki z grupy Archicom.
Naszą intencją zawsze było i jest, aby ochronę prywatności naszych Klientów traktować
priorytetowo. W tym celu podejmujemy wszelkie konieczne organizacyjne i techniczne
środki, aby przetwarzanie danych odpowiadało nie tylko wymogom prawnym, ale także
odzwierciedlało najlepsze standardy w zakresie ochrony danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych
osobowych przez spółki z grupy Archicom.
II. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorami Twoich danych osobowych są:
a. Archicom
S.A. z
siedzibą
przy
ul. Liskego
7, 50-345 Wrocław
oraz
b. Deweloperzy, czyli spółki odpowiadające za poszczególne inwestycje budowlane, których
pełna
lista
jest
zamieszczona
i
aktualizowana
pod
adresem
https://www.archicom.pl/lista-deweloperow.
III.

Jakie są wspólne dla wszystkich Administratorów podstawy, cele i okresy przechowywania
Twoich danych osobowych?
Administratorzy częściowo wspólnie ustalają cele i środki przetwarzania danych osobowych i
w tym zakresie dochodzi do współadministrowania przez nich Twoimi danymi. W tabeli
poniżej wskazano cele przetwarzania.
W każdym przypadku Administratorzy dokładają starań, aby zakres przetwarzanych Twoich
danych osobowych był minimalny i adekwatny do wskazanych poniżej celów przetwarzania.
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Lp.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna
przetwarzania – w
relacji do celu
przetwarzania

Okresy
przechowywania
danych osobowych lub
kryteria ich ustalania –
w relacji do celu
przetwarzania

Marketing bezpośredni produktów i
usług Administratorów inny niż
polegający na przesyłaniu informacji
handlowych drogą elektroniczną lub
wykorzystaniu telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych i automatycznych
systemów wywołujących. Przykładowo:
karty rabatowe, upominki, programy
lojalnościowe czy wysyłanie
okazjonalnych upominków lub kartek
świątecznych na adres
korespondencyjny lub adres e-mail.

Art. 6 ust. 1 lit. f
RODO – uzasadniony
interes w postaci
możliwości reklamy,
promocji i oferowania
produktów i usług.

Od momentu zebrania
danych do czasu
wniesienia
uzasadnionego
sprzeciwu, o którym
mowa w punkcie VII,
nie dłużej jednak niż
przez okres pięciu lat
od ostatniej
aktywności
użytkownika w związku
z działaniami
marketingowymi.

2

Przesyłanie - na podstawie Twojej zgody
- informacji handlowych o produktach i
usługach Administratorów lub ich
Partnerów handlowych oferujących
produkty i usługi powiązane z ofertą
Administratorów, za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, takich jak
wiadomości tekstowe (SMS),
wiadomości multimedialne (MMS) oraz
poczta elektroniczna (e-mail).

Art. 6 ust. 1 lit. a
RODO w związku z
art. 10 Ustawy o
świadczeniu usług
drogą elektroniczną –
przetwarzanie danych
osobowych za zgodą.

Od momentu uzyskania
zgody do czasu jej
cofnięcia, nie dłużej
jednak niż przez okres
pięciu lat od ostatniej
aktywności
użytkownika w związku
z działaniami
marketingowymi.

3

Wykorzystywanie – na podstawie
Twojej zgody - telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych i automatycznych
systemów wywołujących dla celów
marketingu bezpośredniego produktów
i usług Administratorów lub ich
Partnerów handlowych oferujących
produkty i usługi powiązane z ofertą
Administratorów. Przykładowo:
rozmowy z konsultantem, Twoim
doradcą lub przedstawicielem Grupy
Archicom.

Art. 6 ust. 1 lit. a
RODO w związku z
art. 172 Prawa
telekomunikacyjnego
- przetwarzanie
danych osobowych za
zgodą.

Od momentu uzyskania
zgody do czasu jej
cofnięcia, nie dłużej
jednak niż przez okres
pięciu lat od ostatniej
aktywności
użytkownika w związku
z działaniami
marketingowymi.

1
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Lp.

4

5

6

Cel przetwarzania

Podstawa prawna
przetwarzania – w
relacji do celu
przetwarzania

Okresy
przechowywania
danych osobowych lub
kryteria ich ustalania –
w relacji do celu
przetwarzania

Rozliczanie efektów działań Partnerów
Administratorów w ramach
oferowanych przez nich produktów i
usług powiązanych z produktami i
usługami Administratorów.
Przykładowo: rozliczenia
współpracujących z Grupą Archicom
pośredników, firm od wykończenia
pod klucz, doradców finansowych.

Art. 6 ust. 1 lit. f
RODO – uzasadniony
interes w postaci
możliwości
weryfikacji
współpracy z
partnerami
biznesowymi.

Od momentu zebrania
danych do czasu
wniesienia sprzeciwu,
o którym mowa w
punkcie VII, nie dłużej
jednak niż przez okres
trzech lat od ostatniej
aktywności
użytkownika w związku
z działaniami
marketingowymi.

Analizy danych dla lepszego doboru
usług i produktów do potrzeb naszych
klientów, ogólnej optymalizacji naszych
produktów, optymalizacji procesów
obsługi, budowania wiedzy o naszych
Klientach. Przykładowo: badań
dotyczących Twojej oceny współpracy z
Archicomem, jakości produktów i
obsługi.

Art. 6 ust. 1 lit. f
RODO - uzasadniony
interes
Administratorów
polegający na
możliwości lepszego
doboru usług do
potrzeb Klientów,
ogólnej optymalizacji
produktów,
optymalizacji
procesów obsługi,
budowaniu wiedzy o
Klientach.

Od momentu zebrania
danych do czasu
wniesienia sprzeciwu,
o którym mowa w
punkcie VII, nie dłużej
jednak niż przez okres
siedmiu lat od ostatniej
aktywności
użytkownika w związku
z działaniami
marketingowymi.

Przeprowadzenie akcji, konkursów lub
loterii o charakterze marketingowym,
promocyjnym i reklamowym, których
przebieg reguluje umowa lub
regulamin.

Art. 6 ust. 1 lit. b
RODO przetwarzanie
niezbędne do
wykonania umowy,
której stroną jest
osoba, której dane
dotyczą, lub do
podjęcia działań na
żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed
zawarciem umowy.

Od momentu zebrania
danych w związku z
planowanym
zawarciem lub
zawarciem umowy
dotyczącej danej akcji,
konkursu lub loterii, do
czasu jej
rozstrzygnięcia.
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Lp.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna
przetwarzania – w
relacji do celu
przetwarzania

Ustalenie, dochodzenie lub obrona
przed roszczeniami wynikającymi z
działań o charakterze marketingowym,
promocyjnym i reklamowym.

Art. 6 ust. 1 lit. f
RODO – ustalenie,
dochodzenie lub
obrona przed
roszczeniami.

Okres przedawnienia
roszczeń wynikających
z łączących nas
stosunku prawnych (w
tym umów), oraz 6
miesięcy od
zakończenia tego
okresu – w związku z
możliwością zgłoszenia
roszczenia w ostatniej
chwili.

Rozliczenie należności
publicznoprawnych (w tym podatków)
związanych z działaniami
marketingowymi, promocyjnymi i
reklamowymi.

Art. 6 ust. 1 lit. c
RODO z związku z
przepisami
podatkowymi
nakładającymi
obowiązki podatkowe
- przetwarzanie
niezbędne do
wypełnienia
obowiązku prawnego
ciążącego na
administratorze.

Przetwarzanie przez
okres potrzebny do
wypełnienia obowiązku
podatkowego i złożenia
w tym zakresie
odpowiednich
deklaracji
podatkowych oraz
weryfikacji przez
organy administracji
skarbowej.

Archiwizowanie dla zabezpieczenia i
przechowania dokumentów księgowych
przez okresy wskazane przez Ustawę o
rachunkowości.

Art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w związku z
art. 74 Ustawy o
rachunkowości.

Co do zasady przez
okres 5 lat liczony od
początku roku
następującego po roku
obrotowym, którego
dane dotyczą.

7

8

9

IV.

Okresy
przechowywania
danych osobowych lub
kryteria ich ustalania –
w relacji do celu
przetwarzania

Jakie są odrębne dla każdego z Deweloperów podstawy, cele i okresy przechowywania
Twoich danych osobowych?
Deweloperzy – spółki należący do Grupy Archicom i odpowiadające za poszczególne inwestycje
mieszkaniowe – realizują też odrębne cele przetwarzania danych osobowych swoich Klientów.

UWAGA: Twoje dane w zakresie poniżej opisanym przetwarza wyłącznie Deweloper,
u którego nabyłeś nieruchomość.

11

Regulamin Promocji „Do 16 000 zł na sprzęt AGD do nowego mieszkania”
(„Regulamin”)

Lp.

1

2

Cel przetwarzania

Podstawa prawna
przetwarzania – w
relacji do celu
przetwarzania

Okresy
przechowywania
danych osobowych lub
kryteria ich ustalania –
w relacji do celu
przetwarzania

Zawarcie i wykonywanie umowy
rezerwacyjnej, deweloperskiej,
przedwstępnej i sprzedaży
nieruchomości, w tym kontakt w
sprawie zawarcia umowy, odbioru
nieruchomości i rozliczenia kosztów ich
nabycia.

Art. 6 ust. 1 lit. b
RODO przetwarzanie
niezbędne do
wykonania umowy,
której stroną jest
osoba, której dane
dotyczą, lub do
podjęcia działań na
żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed
zawarciem umowy.

Od momentu zebrania
danych osobowych
związanych z zawartą
umową do czasu jej
wykonania lub
rozwiązania.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona
przed roszczeniami wynikającymi z
rękojmi sprzedanej nieruchomości.

art. 6 ust. 1 lit. f
RODO - realizacja
naszego prawnie
uzasadnionego
interesu polegającego
na możliwości
ustalenia,
dochodzenia lub
obrony przed
roszczeniami.

Przetwarzanie
następuje przez okres,
w jakim możliwe jest
stwierdzenie wady
nieruchomości (co do
zasady 5 lat od daty
przekazania
nieruchomości) oraz 6
lat w przypadku
roszczeń na zasadach
ogólnych, czas
przewidziany na
dochodzenie roszczeń z
tytułu rękojmi (co do
zasady 1 rok od dnia
stwierdzenia wady)
oraz czas potrzebny na
rozpatrzenie tych
roszczeń.
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Lp.

Cel przetwarzania

Okresy
przechowywania
danych osobowych lub
kryteria ich ustalania –
w relacji do celu
przetwarzania

Podstawa prawna
przetwarzania – w
relacji do celu
przetwarzania

W celu ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami innymi niż związane z
rękojmią rzeczy sprzedanej.

Art. 6 ust. 1 lit. f
RODO – ustalenie,
dochodzenie lub
obrona przed
roszczeniami.

Rozliczenie należności
publicznoprawnych (w tym podatków)
związanych z procesem sprzedaży
nieruchomości.

Art. 6 ust. 1 lit. c
RODO z związku z
przepisami
podatkowymi
nakładającymi
obowiązki podatkowe
- przetwarzanie
niezbędne do
wypełnienia
obowiązku prawnego
ciążącego na
administratorze.

Archiwizowanie dla zabezpieczenia i
przechowania dokumentów księgowych
przez okresy wskazane przez Ustawę o
rachunkowości.

Art. 6 ust. 1 lit. C
RODO w związku z
art. 74 Ustawy o
rachunkowości.

Okres przedawnienia
roszczeń wynikających
z łączących nas
stosunku prawnych (w
tym umów), oraz
dodatkowych sześciu
miesięcy od
zakończenia tego
okresu – w związku z
możliwością zgłoszenia
roszczenia w ostatniej
chwili.

3

4

5

V.

Przetwarzanie przez
okres potrzebny do
wypełnienia obowiązku
podatkowego i złożenia
w tym zakresie
odpowiednich deklaracji
podatkowych oraz
weryfikacji przez organy
administracji skarbowej.

Co do zasady przez
okres 5 lat liczony od
początku roku
następującego po roku
obrotowym, którego
dane dotyczą.

Kto jest Inspektorem Ochrony Danych Osobowych działającym w imieniu
wszystkich Administratorów Twoich danych osobowych?
W ramach grupy przedsiębiorstw Archicom wyznaczyliśmy jednego Inspektora Ochrony
Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:
a. pisemnie na adres korespondencyjny: Archicom S.A. ul. Liskego 7 50-345 Wrocław,
b. pod adresem e-mail: abi@archicom.pl.
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VI.

Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?
1. W ramach realizacji naszych zadań i celów Twoje dane osobowe mogą być przekazywane
do różnych odbiorców danych osobowych, z którymi współpracujemy na co dzień. W
tabeli poniżej przedstawiamy spis kategorii tych odbiorców.

Kategorie odbiorców danych osobowych
1.

Inni Administratorzy

2.

Partnerzy Administratorów – firmy oferujące usługi i produkty towarzyszące dla usług
Administratorów, w tym usługi doradztwa finansowego w zakresie nabywania
nieruchomości.
inne spółki powiązane z grupy Archicom realizujące dla Administratorów usługi:
a. wsparcia sprzedaży,
b. biurowe,
c. księgowe,
d. teleinformatyczne,
e. projektowe,
f. budowlane,
g. związane z utrzymaniem nieruchomości lub naprawą usterek.
podmioty spoza grupy Archicom realizujące dla Administratorów usługi
wspierające procesy biznesowe, a w szczególności firmy:
a. projektowe i budowlane,
b. notarialne,
c. banki wykonujące na rzecz Administratorów czynności bankowe, w tym
prowadzenie rachunków powierniczych
d. świadczące usługi teleinformatyczne,
e. ochroniarskie świadczące dla Administratora usługi z zakresu ochrony osób i mienia,
f. doradcze, w szczególności w zakresie obsługi prawnej lub finansowej,
g. organizujące wydarzenia związane ze sprzedażą nieruchomości,
h. wspierające marketing produktów i usług administratora.

3.

4.

2. Administratorzy nie udostępniają danych osobowych do tak zwanych państw trzecich, tj.
do Państw spoza Europejskiego obszaru Gospodarczego.
3. Administratorzy nie udostępniają danych osobowych do organizacji międzynarodowych.
VII.

Kiedy przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych?
1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Twoich danych osobowych, które oparte jest na uzasadnionych interesach
Administratorów. Chodzi tu o wszystkie te cele przetwarzania wskazane w tabelach
powyżej, gdzie w kolumnie podstawy przetwarzania wskazano art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
2. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane opisane w wyżej wskazanych celach, chyba że
będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne,
prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i
wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń. W związku z powyższym prosimy Cię o uzasadnienie Twojego
sprzeciwu tak, abyśmy mogli poznać Twoją szczególną sytuację i aby możliwe było nasze
ustosunkowanie się do niej.
3. Dołożymy wszelkich starań, abyś jak najszybciej otrzymał informację o podjętych przez
nas działaniach w związku z Twoim sprzeciwem, nie później niż w terminie miesiąca od
otrzymania Twojego żądania. W szczególnych sytuacjach, gdy Twój sprzeciw będzie miał
skomplikowany charakter, lub gdy będzie złożony razem z innymi żądaniami, zastrzegamy
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sobie prawo do wydłużenia wskazanego wyżej terminu o kolejne dwa miesiące. Zostaniesz o
tym poinformowany w ciągu miesiąca od otrzymania przez nas Twojego żądania.

4. Jeżeli Twój sprzeciw dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych we wskazanych
wyżej celach na potrzeby marketingu bezpośredniego, zaprzestaniemy przetwarzania
Twoich danych w tym zakresie bez wnikania w zasadność Twojego sprzeciwu. W tej
sytuacji, nie jest wymagane abyś uzasadniał swój sprzeciw.
5. Wykonanie Twojego prawa do sprzeciwu jest wolne od opłat.
6. Twój sprzeciw, możesz nam przedstawić:
a. pisemnie na adres korespondencyjny: Archicom S.A. ul. Liskego 7 50-345 Wrocław,
b. pod adresem e-mail: abi@archicom.pl.
VIII.

Jakie inne prawa Ci przysługują?
Zgodnie z RODO, przysługują Ci określone prawa związane z przetwarzaniem Twoich
danych osobowych przez Administratorów.
1. Prawo dostępu do danych osobowych
Prawo dostępu do danych osobowych polega na tym, że jesteś uprawniony do uzyskania
od Administratorów:
a. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Ciebie dotyczące,
b. a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania kopii danych podlegających
przetwarzaniu oraz informacji o okolicznościach przetwarzania tych danych.
2. Prawo do sprostowania danych osobowych
Prawo do sprostowania danych polega na żądaniu przez osobę, której dane dotyczą:
a. sprostowania nieprawidłowych (nieprawdziwych) danych osobowych;
b. uzupełnienia niekompletnych (niepełnych) danych osobowych.
Żądając sprostowania powinieneś wykazać, ze dane osobowe Ciebie dotyczące są
nieprawidłowe lub niekompletne.
Brak sprostowania lub uzupełnienia danych przez Administratora, uprawnia Cię do
zwrócenia się do organu nadzorczego z wnioskiem o nakazanie administratorowi danych
zadośćuczynienia żądaniu.
3. Prawo do usunięcia danych
Prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) polega na możliwości
żądania usunięcia danych osobowych przez Administratorów, jeżeli:
a. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w
inny sposób przetwarzane;
b. cofniesz zgodę na przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy
prawnej przetwarzania;
c. wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie
uzasadnione podstawy przetwarzania lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania
danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
d. Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlegają
Administratorzy;
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa
informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku, które nie ukończyło 16 lat.
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Masz też możliwości żądania, aby Administratorzy poinformowali innych administratorów
danych, którym przekazali Twoje dane osobowe, że żądasz, by również ci inni Administratorzy
usunęli wszelkie łącza do tych danych i kopie tych danych osobowych.

Usunięcie danych powinno polegać na zniszczeniu danych osobowych (lub nośników, na
jakich znajdują się dane) lub takiej modyfikacji danych osobowych, która nie pozwoli na
ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą (np. zaczernienie).
Prawo do bycia zapomnianym doznaje jednak wyjątków opisanych w RODO. Zgodnie z
RODO prawo to nie ma zastosowania, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne między
innymi do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, jak i do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Ograniczenie przetwarzania polega na ograniczeniu przetwarzania danych wyłącznie do
ich przechowywania.
Administratorzy Twoich danych osobowych są zobowiązani do ograniczenia
przetwarzania danych w następujących przypadkach:
a. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych lub wniesiesz sprzeciw –
na okres pozwalający Administratorom sprawdzić prawidłowość danych lub
rozpatrzyć sprzeciw;
b. przetwarzanie będzie niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwisz się usunięciu danych
osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c. Administratorzy nie będą już potrzebować Twoich danych osobowych do ustalonych
przez nich celów przetwarzania, ale Ty uznasz, że są one potrzebne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Prawo do przenoszenia danych
Prawo do przenoszenia danych polega na tym, że posiadasz uprawnienie do:
a. otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego;
b. przesłania tych danych innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).
Prawo do przenoszenia danych znajduje zastosowanie wtedy, gdy:
a. przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz
b. jeżeli dane pochodzą od Ciebie,
c. a także przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś lub
do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,
d. albo, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody.
6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W każdym przypadku, gdy uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez
Administratorów narusza RODO, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. W
Polsce takim organem będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
IX.

Kiedy przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych?

1. W każdym przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratorów
na podstawie Twojej zgody, masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.
2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Twoich
danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3. Wycofać zgodę możesz:
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a. pisemnie na adres korespondencyjny: Archicom S.A. ul. Liskego 7 50-345 Wrocław,
b. pod adresem e-mail: abi@archicom.pl.

•
X.

Jakie są przesłanki podania przez Ciebie nam Twoich danych osobowych i konsekwencje ich
niepodania?
Podanie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Jest tak szczególnie wtedy, gdy
dane przekazujesz nam wyrażając jednocześnie zgodę na przetwarzanie. Niemniej w sytuacji,
gdy Twoje dane są nam potrzebne w celu zawarcia i wykonywania umowy, konsekwencją ich
nie podania może być brak możliwości zawarcia umowy. W szczególności dotyczy to umów
związanych z nabywaniem nieruchomości - rezerwacyjnych, deweloperskich, przedwstępnych
lub sprzedaży nieruchomości.

XI.

Czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas w oparciu o zautomatyzowane
podejmowanie decyzji?
Decyzje, jakie podejmujemy wobec Twojej osoby, w szczególności oferty, jakie Ci
przedstawiamy lub reklamy jakie do Ciebie adresujemy, nie opierają się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, Twoich danych osobowych.

XII.

Jak możesz się z nami skontaktować w celu realizacji wszystkich Twoich praw?
1. W celu realizacji swoich praw związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich
danych osobowych, możesz się z nami skontaktować:
a. pisemnie na adres korespondencyjny: Archicom S.A. ul. Liskego 7 50-345 Wrocław,
b. pod adresem e-mail: abi@archicom.pl.
a.
2. Prowadzona komunikacja jest wolna od opłat. Jeżeli Twoje żądania będą ewidentnie
nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter,
Administratorzy mogą:
a. pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia
informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo
b. odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
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Załącznik nr 5
Zestawienie nagród do wybory w promocji „Do 16 tys. zł na sprzęt AGD RTV”
Lp
.

1

Naz
wa
prod
uktu
Phili
ps
Eksp
res
ciśni
enio
wy

Opis

Parametry

Cena
brutto

5 wyśmienitych kaw

- Szybkie czyszczenie
obiegu mleka
- Funkcja
automatycznego
płukania i podpowiedzi
dot. Odkamieniania
- Szybki bojler
-Wyjmowany blok
zaparzający
Gusto Perfetto
- Możliwość
przygotowania kaw z
kawy mielonej
- Funkcja Double Cup
- 5 ustawień mocy
aromatu
- 5 ustawień młynka
- 3 ustawienia
temperatury
- Profil użytkownika
- Regulowana ilość kawy
i mleka

2710 zł

ze świeżo zmielonych
ziaren w prosty
sposób
Jedwabiste
cappuccino dzięki
zintegrowanej karafce
na mleko
▪

5 rodzajów kaw

▪

Zintegrowana
karafka na mleko

▪
▪

Silver
AquaClean

Zdjęcie
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2

Kino
dom
owe

DEN
ON
Ampl
itune
r
AVRX550
BT +
Wils
on
Cine
mati
c

Dostarczając słynne,
wiodące w swojej
klasie, doskonałe
możliwości audio, a
także cały szereg
zaawansowanych
funkcji, stanowi
idealny pierwszy krok
dla entuzjastów
systemów kina
domowego.
Model AVR-X550BT
oferuje pełną
kompatybilność z 4K,
Dolby Vision, HDR
(High Dynamic
Range), HLG (Hybrid
Log-Gamma), ARC
(Audio Return
Channel) jak i
bezprzewodową
transmisję audio
poprzez Bluetooth
oraz wiele innych,
wspaniałych funkcji.
Wszystko to jest
dostępne przy
pomocy
pojedynczego
połączenia
amplitunera kablem
HDMI do telewizora.

- 5.2 kanałowy
amplituner AV o mocy
130W na kanał
- 4K/60 Hz full-rate passthrough, HDR, HLG, ARC
oraz HDMI CEC
- 5 wejść HDMI z pełną
obsługą HDCP 2.2 (na 3
wejściach)
- Streaming muzyki
przez Bluetooth
- Dekodowanie Dolby
TrueHD oraz DTS-HD
Master Audio
- Przewodnik Setup
Assistant
- Automatyczna
kalibracja głośników
dzięki dołączonemu
mikrofonowi
- Odtwarzanie MP3,
WMA, FLAC oraz plików
MPEG-4/AAC poprzez
przedni port USB
- Dolby Vision
- Aplikacja Denon 500
Series
- Inteligentny tryb ECO

2150 zł

Model ten jest
imponująco prosty w
instalacji, konfiguracji
i obsłudze.
Dodatkowo posiada
w zestawie
dodatkowy mikrofon,
który pozwala
użytkownikowi
skalibrować
amplituner do
indywidualnej
charakterystyki
pomieszczeń
odsłuchowych w celu
uzyskania najlepszej
jakości dźwięku.
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Amplituner dostarcza
moc wyjściową na
poziomie 130W,

3 Sony
Tele
wizor
32
LED
KDL32W
D750
B

Zachwycająca jakość
obrazu Full HD,
niezależnie od
oglądanych treści.

Przekątna ekranu
[cal]: 32
Format HD: Full HD
Smart TV: TAK

Nasz unikatowy
procesor obrazu XReality PRO™
analizuje, oczyszcza i
poprawia obraz,
zapewniając
doskonałą jakość
podczas oglądania. XReality PRO™
poprawia nawet
przesyłaną zawartość
o niskiej
rozdzielczości, aby
ożywić wszystkie
treści oglądane na
telewizorze Sony. XReality PRO™
optymalizuje każdy
piksel, zapewniając

WiFi: TAK
USB: TAK
Tuner cyfrowy: DVB-C,
DVB-T
Klasa energetyczna: A

1625 zł

20

Regulamin Promocji „Do 16 000 zł na sprzęt AGD do nowego mieszkania”
(„Regulamin”)
wyjątkową czystość
obrazu. Podczas
analizy sceny są
porównywane z bazą
danych obrazów w
celu poprawienia
jakości i zredukowania
zakłóceń.

3a

Sony
Tele
wizor
4K
43
KD43XF
7005
B

Niezwykle
szczegółowy obraz
dzięki telewizorowi 4K
HDR z interpolacją
obrazu i
bezpośrednim
dostępem do serwisu
YouTube.
Technologia 4K XReality PRO zbliża
każdy obraz do
rozdzielczości 4K,
zapewniając
wyjątkową czystość
obrazu. Obrazy są
wyostrzane i
poprawiane w czasie
rzeczywistym, co
sprawia, że każdy
element książek i
biblioteki jest
doskonale widoczny.

2250 zł

Telewizor pozwala Ci
w pełni cieszyć się
filmami i grami w
jakości 4K HDR.
Obsługuje różne
formaty HDR, w tym
HDR10 i Hybrid LogGamma.

Bezpośrednie
przejście do portalu
YouTube – możesz
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oglądać swoje
ulubione filmy.
Przyspieszyliśmy
działanie filmów w
usłudze YouTube na
tym telewizorze i
umieściliśmy na
pilocie przycisk
YouTube ułatwiający
przeglądanie treści.
Dzięki trybowi
ClearAudio+ dźwięk z
telewizora jest
niezwykle realistyczny
i zdaje się dobiegać ze
wszystkich stron.
Muzyka i dialogi stają
się czystsze oraz
dokładniejsze,
niezależnie od źródła
nagrania.
Zyskaj więcej miejsca i
ogranicz liczbę
przewodów. Ten
smukły telewizor 4K
HDR z wąską
aluminiową ramą
pięknie się prezentuje
i łatwo można go
dopasować do
każdego wnętrza.
Inteligentny sposób
zarządzania
przewodami pozwala
ukryć je zarówno z
3b

Phili
ps
Tele
wizor
50
LED
50PU
S670
3/12

przodu, jak i z tyłu.
Z systemem Philips
Ambilight filmy i gry
wciągają jeszcze
bardziej, a muzyka
zyskuje niezwykłą
świetlną oprawę.
Ekran będzie wydawał
się dużo większy niż
jest w rzeczywistości.
Inteligentne diody
LED rozmieszczone na
ramie telewizora
rzucają na ściany

Ekran - 43 cale, 4K UHD,
3840 x 2160
Odświeżanie - Motionflo
w XR 200 Hz
Pozostałe funkcje i
parametry - HDR,
Internet, Wi-Fi, USB multimedia, USB nagrywanie, HDMI x3,
USB x3

2335 zł
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światło w kolorach
wyświetlanych na
ekranie w czasie
rzeczywistym.
Telewizor posiada
niezwykle smukłą
ramę z podstawą w
kolorze aluminium.
Nowoczesny,
europejski design
widoczny jest w
prostych,
aluminiowych
podstawach z
ciemnosrebrnym
wykończeniem, które
idealnie komponują
się z niezwykle smukłą
ramą.
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4

L
o
d
ó
w
k
a
d
o
z
a
b
u
d
o
w
y

B
O
S
C

KIN86KF31
Chłodziarkozamrażarka
Chłodziarkozamrażarka z
komorą VitaFresh
plus: zachowa
witaminy i świeżość
owoców i warzyw
do 2 razy dłużej,
bardzo oszczędna
klasa energetyczna
A++.
- Komora VitaFresh
plus: utrzyma owoce i

KI

K
F
3
1

Bezszronowa (No
Frost): Tak
Roczne zużycie energii
[[kWh]: 223
Klasa energetyczna: A++
Wysokość [cm]: 177.2
Głębokość [cm]: 54.5
Szerokość [cm]: 55.8
Sterowanie: Elektroniczn
e

chłodzi bardzo
wydajnie

- NoFrost: nigdy

6

Pojemność zamrażalnika
[litr]: 68

- Klasa efektywności
energetycznej A++:

więcej rozmrażania
dzięki perfekcyjnej
ochronie przez
oblodzeniem,
oszczędzi pracę i czas

8

2725 zł

warzywa do dwóch
razy dłużej świeże
dzięki optymalnej
wilgotności

H
N

Pojemność chłodziarki
[litr]: 189

- Panel sterowania
TouchControl: wygo
dna regulacja
temperatury przez
pola dotykowe, łatwy
odczyt temperatury

- VarioShelf: miejsce
na butelki i miski
dzięki składanej i
chowanej szklanej
półce
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4a

Lodó

•

wka
woln
ostoj

ąca Bosc
h
Chło
dziar
kozamr
ażark

•

a
KGE4

9KL4
P

•

VitaFresh: utr
zyma żywność
dłużej świeżą,
ryby i mięso
dzięki
wyjątkowo
obniżonej
temperaturze,
a owoce i
warzywa
dzięki
regulacji
wilgotności.
LowFrost: du
żo rzadsze
rozmrażanie
dzięki
znacznemu
ograniczeniu
oblodzenia,
oszczędza
pracę i
energię.
BigBox: szufl
ada na
mrożonki
ułatwia
składowanie
pojemników
i dużych
mrożonek.

Wysokość [cm]:
201
Szerokość [cm]:
70
Głębokość [cm]:
65
Pojemność użytkowa
chłodziarki [l]:
302
Pojemność użytkowa
zamrażarki [l]:
111
Bezszronowa (No Frost):
Brak
Roczne zużycie energii
[kWh]:
190
Dominujący kolor:
Inox
Kod produktu: 377553
Klasa energetyczna:
A+++

2615 zł
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5

Pralk
a
Bosc
h

WAY
2474
2PL

- EcoSilence
Drive™: ekstremalnie
energooszczędny i
wyjątkowo cichy silnik
indukcyjny. Jest też o
wiele trwalszy niż
zwykłe napędy

- Wyświetlacz
ComfortContro
l Plus: łatwiejsze
sterowanie i
podpowiedzi
dotyczące zużycia
energii i wody

- Automatyczne
programy do
odplamiania: do
kazdego programu
prania można
wybrać dodatkowe
odplamianie jednej z
16 najbardziej
uporczywych plam

Typ załadunku - od
przodu
Wymiary (GxSxW) - 59 x
60 x 85 cm
Maksymalne obroty
wirowania - 1200
obr/min
Wielkość załadunku - 9
kg
Roczne zużycie
prądu - 152 kWh =
83,60 zł rocznie
Mniej zagnieceń (łatwe
prasowanie) - tak
Funkcje
dodatkowe - pranie
antyalergiczne,
VarioPerfect
A +++

2715 zł

- DrumClean z
funkcją
przypominania: pro
gram do
czyszczenia bębna

- Klasa
efektywności
energetycznej
lepsza o 30%
nawet od A+++:
zużywa aż o 30%
mniej energii niż inne
pralki w najwyższej
klasie energetycznej
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6

Suszarka
Susz HomeProfessional z arka
pompą ciepła: jest

do

wyjątkowo delikatna
dla Twoich ubrań,

ń

Bosc
h

ubra

zużywa mniej prądu i

sama czyści
swój
wymiennik ciepła (nie

WTY musisz robić

tego 8778

ręcznie). Do tego suszy nawet o
35 min.

3PL

szybciej
poprzednik
samej linii.

z

niż
tej

- Klasa efektywności
energetycznej: A++
- Samoczyszczacy się
wymiennik
ciepła. Nigdy więcej
nie
trzeba ręcznie
oczyszczać wnętrza
suszarki
z kłaczków
bawełny
Szybsze
suszenie.
Dzięki pompie ciepła,
która używa zimnego
powietrza z zewnątrz
urządzenia suszenie
jest krótsze nawet o
35 min.
ComfortControl
Plus: bardzo łatwa w

obsłudze
dzięki
intuicyjnemu panelowi
sterowania i
dodatkowym opcjom
SensitiveDrying
system: wyjątkowo
delikatna konstrukcja
bębna i zabieraków
chroni ubrania w czasie
suszenia

AntiVibration Design
Opóźnienie startu
Sensitive Drying System
Sygnalizacja dźwiękowa
System
samoczyszczenia
wymiennika ciepła
Technologia AutoDry
Wyświetlacz
elektroniczny
Oświetlenie bębna
Klasa: A++

AntiVi 3280 zł

bratio
n
Desig
n
Opóźn
ienie
startu
Sensiti
ve
Drying
Syste
m
Sygnal
izacja
dźwię
kowa
Syste
m
samoc
zyszcz
enia
wymie
nnika
ciepła
Techn
ologia
AutoD
ry
Wyświ
etlacz
elektr
oniczn
y
Oświe
tlenie
bębna
AntiVi
bratio
n
Desig
n
Opóźn
ienie
startu
Sensiti
ve
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Drying
Syste
m
Sygnal
izacja
dźwię
kowa
Syste
m
samoc
zyszcz
enia
wymie
nnika
ciepła
Techn
ologia
AutoD
ry
Wyświ
etlacz
elektr
oniczn
y
Oświe
tlenie
bębna
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7

Zmy
wark
a
Bosc
h

SMV
88TX
36E

SMV88TX36E
Zmywarka
Technologia
PerfectDry zapewnia
rewelacyjny efekt
suszenia wszystkich
naczyń, również
tych ze szkła i
tworzyw sztucznych.

Klasa
energetyczna: A+++

3780 zł

Szerokość [cm]: 60
Pojemność [kpl]: 13
Zużycie wody [l/cykl]: 7.5
Długość przewodu: 175
Poziom hałasu [dB]: 42
Szerokość zabudowy
[cm]: 60

- PerfectDry z
technologią
szuszenia
Zeolith®: doskonały
efekt suszenia
wszystkich naczyń,
nawet tych
wykonanych z tworzyw
sztucznych

- Program Cichy:
cichsza praca

zmywarki niż w
programie
referencyjnym aż o

2dB

- Stojak do mycia
4 wysokch
kieliszków do
wina: perfekcyjna
ochrona szkła i
stabliność załdunku

Twoich ulubionych
kieliszków

- System koszy
VarioFlex Pro z
szufladą Vario3
Pro: maksymalna
możliwość
dostosowania wnętrza
zmywarki na wszystkich
trzech poziomach do
aktualnie zmywanego
załadunku zaznaczona
za pomocą czerwonych
elementów w koszach

- Wyświetlacz
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TFT: wyświetla w
wysokiej
rozdzielczości i
kolorze status
aktualnie wybranego
programu zmywania
oraz zegar czasu
rzeczywistego kiedy
urządzenie nie pracuje

8

Bosc
h

HSG636ES1
Piekarnik z

HSG parowarem
Piekarnik z636E
parowarem z
S1
Pieka sensorem
PerfectBake i
rnik
termosondą
z
PerfectRoast:
paro
doskonałe rezultaty,
ware
automatycznie i
m
delikatnie.

Szerokość [cm]: 59.4
Wysokość [cm]: 59.5
Głębokość [cm]: 54.8
Pojemność [l]: 71
Wykonanie wnętrza
piekarnika: Emalia
Dominujący odcień: Inox

3400 zł

Sterowanie: Elektronicz
ne
Rodzaj piekarnika:
Elektryczny parowy
Kod produktu:853539
Klasa energetyczna: A+

- Gotowanie z
parą: poprzez
dodanie pary potrawa
staje się chrupiąca z
zewnątrz i soczysta w
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środku

PerfectChef: autom
atyczne ustawianie
optymalnej
temperatury, rodzaju
grzania i czasu dla
niezliczonej ilości
różnych potraw

- Wyświetlacz
dotykowy
TFT: łatwość obsługi
dzięki pierścieniowi
sterującemu z
informacją tekstową i
zdjęciami

- Oświetlenie
LED: doskonałe
oświetlenie
przygotowywanych
potraw przy
minimalnym zużyciu
energii

- EcoClean Direct:
niemal bez potrzeby

czyszczenia dzięki
specjalnej powłoce
na tylnej ściance,
która automatycznie
absorbuje tłuszcz
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9

iRob
ot
Odk
urzac
z
Roo
mba
681

Odkurzacz Roomba
681
iRobot Roomba®
681 usuwa kurz,
sierść zwierząt i
zabrudzenia ze
wszystkich rodzajów
podłóg. Dzięki
akustycznemu
wykrywaniu
zabrudzeń praca
iRobota Roomba jest
jeszcze bardziej
efektywna.

Nazwa filtra AeroVac
Czas pracy 60 minut
Wirtualna ściana tak
Automatyczny powrót
do bazy i ładowanie tak
Czujniki antykolizyjny,
krawędzi, kurzu,
odległości, przeciw
zaplątaniu się w kable,
przeszkód, uskoku
podłoża, wykrywający
zabrudzone miejsca
Pojemność
zbiornika 0,6 litra
Programator pracy tak

1505 zł

Inteligentna nawigacja
iAdapt w połączeniu z
pełnym spektrum
czujników umożliwia
iRobotowi Roomba
niezawodne
poruszanie się po
pomieszczeniu.
Roomba nawiguje
wokół mebli i przy
ścianach, omijając
przeszkody, nie
spadając ze schodów i
innych uskoków.
Po prostu naciśnij
CLEN lub dostosuj
harmonogram pracy
robota do swoich
potrzeb. Możesz
zaprogramować pracę
iRobota Roomba na 7
dni tygodnia i
codziennie cieszyć się
czystymi podłogami.
Opatentowany
trójstopniowy system
sprzątania wyciąga,
zbiera i zasysa kurz,
brud i włosy z
każdego rodzaju
podłogi.

System
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inteligentnej
nawigacji iAdapt
®:
- Porusza się pod
meblami i naokoło
przeszkód

- Ma tylko 9,3
cm wysokości
- Unika schodów i
innych uskoków
- Koncentruje pracę
na obszarach bardziej
zabrudzonych
- Możesz ustawić
harmonogram pracy
na 7 dni w tygodniu
- Automatycznie
wraca do stacji
dokującej, by się
naładować

Opatentowany 3stopniowy system
sprzątania:
- Wyciąga, zbiera i
zasysa brud, kurz i
włosy z każdego
rodzaju podłóg
- Porusza się wzdłuż
ścian i krawędzi
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10

Płyta
indu
kcyjn
a

Siem
ens
EH60
1FEB
1E

Regulacja
temperatury bez
pokręteł i tarcz:
sterowanie
touchSlider.
Innowacyjna
technologia
touchSlider pozwala
regulować
temperaturę stref
gotowania poprzez
bezpośrednie
dotknięcie podziałki
lub przesunięcie po
niej palcem. Regulacja
temperatury w
oparciu o czujniki
odbywa się w krokach
co pół stopnia, aż do
maksimum
wynoszącego 9.
Szybka, bezpieczna i
łatwa w czyszczeniu:
technologia
powerInduction
marki Siemens.
Błyskawicznie gorąca.
Błyskawicznie zimna.
Skorzystaj z zalet
technologii
powerInduction marki
Siemens. Ciepło jest
przewodzone
bezpośrednio do
naczyń i ich
zawartości poprzez
cewki indukcyjne, bez
podgrzewania płyty
grzejnej. To oznacza:
krótki czas
nagrzewania, wyższy
poziom
bezpieczeństwa i
łatwość w czyszczeniu
płyty grzejnej.

Wymiary (szer. x
gł.) 57,2 x 51,2 cm
Punkty grzewcze 4 pola
indukcyjne
Wykonanie płyty
grzewczej ceramiczne bez ramki
Barwa płyty
grzewczej czarny
Kontrola płyty
grzewczej elektroniczn
e - dotykowe
(sensorowe) na płycie
grzewczej

1745 zł

Dodatkowe opcje: 17
poziomów mocy grzania,
czasowy wyłącznik
bezpieczeństwa, funkcja
"shortClean", funkcja
quickStart, funkcja
reStart, możliwość
montażu jedynie w
blacie z
kamienia, powerBoost,
rozpoznawanie
obecności garnka, timer

Turbodoładowanie
płyty
powerInduction:
funkcja powerBoost.
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Funkcja powerBoost
zwiększa moc nawet o
50%. Może to
zaoszczędzić nawet
35% czasu
potrzebnego na
podgrzanie garnków
lub ugotowanie
dużych ilości jedzenia.
- Większa wygoda
gotowania dzięki
funkcji timera.

- Nowoczesna
wygoda obsługi
dzięki zastosowaniu
cyfrowego
wyświetlacza.
- Timer z funkcją
wyłączenia bezpiecznie
odłącza strefę
gotowania po upływie
nastawionego czasu
gotowania.
- Niesamowicie
odporna na ciepło i
łatwa w czyszczeniu nowoczesna
powierzchnia szklanoceramiczna.
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11 Tefal
Zest
aw
garn
ków
Hero
10cz
ęści

12 Phili
ps
Gene
rator
pary

- Najwyższej jakości
stal nierdzewna 18/10
- Eleganckie
wzornictwo
(połączenie
szczotkowanej stali
nierdzewnej; korpus i
błyszczącej; dno),
ergonomia
użytkowania,
funkcjonalne
rozwiązania (miarka,
wyprofilowane brzegi,
nienagrzewające się
uchwyty z odlewu
stalowego)
- Bardzo grube dno
indukcyjne, stworzone
w technologii High
Impact Bonding,
zapewnia bardzo
wysoką odporność na
odkształcenia i
równomierną
dystrybucję ciepła na
całej powierzchni
garnka
- Możliwość mycia w
zmywarce
- Przystosowane do
użycia na wszystkich
rodzajach kuchenek w
tym na KUCHENKACH
INDUKCYJNYCH
- Możliwość używania
garnków w piekarniku
(garnki do 260 stopni
C, a pokrywki do 175
stopni C)
Generator pary
PerfectCare Aqua Pro
to niezwykle lekkiego
żelazko z wyjątkowo
dużym, 2,5-litrowym
zbiornikiem wody,
idealne w przypadku
długiego prasowania
oraz prasowania w
pionie.

Średnica - 24 cm
Pojemność - 6,4 litra
Możliwość czyszczenia w
zmywarce
stosowani
Możliwość
a
na kuchenkach
indukcyjnych

450 zł

W komplecie - 5

pokrywek szklanych,
garnek 18 cm, garnek 20
cm, garnek 22 cm,
garnek 24 cm, rondel 16
cm

Rodzaj stopy: TionicGlide
Moc generatora [W]:
2100
Ciągłe wytwarzanie pary
[g/min]: 120
Uderzenie pary [g]: 440
System antywapienny
Prasowanie w pionie

1245 zł

Inne parametry:
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•

•

•

Prasujesz
- Przewód obracający się
jeans lub
o 360 stopni
jedwab? Nie
- Wyjątkowo duży otwór
musisz
wlewowy
zmieniać
- Czas nagrzewania: 2
ustawienia
min
temperatury
- Precyzyjna końcówka
Można
parowa
bezpiecznie
- Schowek na wąż
zostawić
- Do wszystkich tkanin
gorącą stopę
przeznaczonych do
żelazka na
prasowania
desce do
- Bez ryzyka przypalenia
prasowania
- Bez konieczności
Silny strumień regulacji
temperatury pary
zapewniający
skuteczne
usuwanie
zagnieceń

•

Prosty i
wydajny
system
usuwania
kamienia

•

Stopa żelazka
Philips o
najlepszym
poślizgu i
najwyższej
odporności
na
zarysowania
Oszczędność
energii dzięki
trybowi ECO
Lekkość i
wygodne
manewrowani
e
Wyjątkowo
duży zbiornik
wody pozwala
na ciągłe
użytkowanie
przez dłuższy
czas

•

•

•

•

Skuteczne
zabezpieczeni
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e na czas
przenoszenia
• Automatyczn
e wyłączanie
zapewniające
bezpieczeńst
wo i
oszczędność
energii

13

Vent

a
Nawi
lżacz
/ocz
yszcz
acz
powi
etrza

- Nawilża powietrze w
pomieszczeniach do
40 m²
- Oczyszcza powietrze
w pomieszczeniach do
20 m²

- Uniwersalny,
energooszczędny,
cichy – VentaAirwasher LW25.
Prosty w użyciu dzięki
zintegrowanemu
czujnikowi poziomu
wody.

Moc - 8 W
Poziom hałasu - 42 dB
Pojemność zbiornika
na wodę - 7 l
Wydajność - 3.5

1055 zł

m³/min
Kolor - Biały
Wymiary - 30 x 30 x
33cm
Waga - 3.8 kg

-Podwójna funkcja:
nawilżanie i
oczyszczanie
- Bez wymiennych
filtrów: woda jest
filtrem
- Można jednym
ruchem wyjąć silnik i
wentylator, aby
wyczyścić urządzenie
- Wieloletnia trwałość
dzięki podwójnej
wzmocnionej
konstrukcji
- Uwalnia powietrze
od zanieczyszczeń
m.in. kurzu, pyłków,
nieprzyjemnych
zapachów
- Niskie zużycie
energii - tylko 3W w
trybie nocnym(1 bieg)
- Cicha praca– model
LW 15 tylko 22dBa w
trybie nocnym
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(poziom hałasu
niesłyszalny dla
ludzkiego ucha)
- Automatyczny
wyłącznik –
urządzenie wyłącza
się, gdy poziom wody
jest zbyt niski.
- Elektroniczny panel
sterowania LED
- Przeznaczony do
całorocznego
użytkowania
- Bezproblemowe
użytkowanie przy
każdym wskaźniku
twardości wody
- Do gruntownego
czyszczenia
urządzenia co pół
roku polecamy
Oczyszczacz
/Odkamieniacz Venta
- Higieniczne
użytkowania dzięki
Środkowi
higienicznemu Venta Bioabsorberowi

14
Micr
osoft
Xbox
One
S
1TB
biała
+
drugi
PAD
2340060
7

Jedyne konsole
stworzone, aby
umożliwić grę w
najlepsze gry z
przeszłości,
teraźniejszości oraz
przyszłości
Graj w ponad 1300
gier, od największych
hitów i
najpopularniejszych
gier franczyzowych do
trzech generacji
ulubionych gier, w
które możesz zagrać
ponownie lub dopiero
poznać.

Akcesoria w zestawie:
Drugi Pad
Pojemność dysku - 1

1240 zł

TB
Platforma - Xbox One
S
Komunikacja
bezprzewodowa - WiFi
, Bluetooth
Gwarancja - 12
Wymiary - 285 x 69 x
217 mm
Kolor - Biały
Waga - 2.9 kg
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