
REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO 

    HOUSE INVEST PROFIT 

 

§1 DEFINICJE 

Sformułowaniom użytym w niniejszym regulaminie nadano następujące znaczenie: 

1. Organizator – House Invest Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą W Legnicy 59-220, przy ul. 

Chojnowskiej 54, działającą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000450797, NIP 691-20-07-41, o 

kapitale zakładowym w wysokości 50 000zł w całości opłaconym. 

2. Partner – oznacza podmioty gospodarcze współpracujące w ramach Programu Partnerskiego 

„House Invest Profit”. 

3. Program Partnerski „House Invest Profit” – oznacza program współpracy z Partnerami o 

charakterze handlowo – marketingowym organizowany  przez House Invest Nieruchomości Sp. z o.o. 

i prowadzony w oparciu o Regulamin i zawarte Umowy. 

4. Uczestnik Programu – oznacza osobę fizyczną lub prawną, która za pośrednictwem Organizatora 

dokona zakupu nieruchomości z rynku pierwotnego lub wtórnego oraz ureguluje świadczenia 

finansowe wobec Organizatora Programu.  

5. Kupon Rabatowy – oznacza wydawany przez Organizatora dedykowany imiennie Kupon 

upoważniający  Uczestnika Programu do jednorazowego skorzystania z usług lub zakupów u Partnera 

na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.  

6. Placówka Handlowa – oznacza jednostkę handlową Partnera, w której Uczestnik Programu 

uprawniony jest do dokonania jednorazowych zakupów z użyciem Karty Rabatowej.  

7. Regulamin Programu – oznacza niniejszy regulamin określający zasady udziału w Programie 

Rabatowym.  

8. Strona internetowa programu – oznacza witrynę: profit.house-invest.pl. 

 

§2 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Program „House Invest Profit” jest programem opierającym sie na relacjach partnerskich 

skierowanym do uczestników Programu posiadających Kupon Rabatowy, upoważniający do uzyskania 

określonego rabatu na zakup artykułów oferowanych przez Partnera oraz do skorzystania z usług 

oferowanych przez Partnera na zasadach określonych na stronie internetowej programu.     



2. Program „House Invest Profit” jest organizowany i zarządzany przez „House Invest Nieruchomości 

Sp. z o.o. 

3. Organizator jest jednostką wydającą Kupon Rabatowy uprawniający do skorzystania z rabatów u 

Partnerów Programu 

4. Informacje o Partnerach obecnie biorących udział w programie  a także wysokości przyznawanych 

rabatów dostępne są na stronie internetowej programu.   

5. Kupon rabatowy nie dotyczy produktów przecenionych i nie łączy się z innymi promocjami 

oferowanymi  przez Partnera.   

 

§3 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI 

1. Udział w programie możliwy jest po spełnieniu następujących warunków: 

 podpisanie przez Klienta potwierdzenia wykonanej przez Organizatora usługi polegającej na 

pośrednictwie w procesie kupna nieruchomości; 

 akceptacja Polityki Prywatności i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Uczestnika Programu w związku z otrzymaniem Kuponu Rabatowego; 

 złożenie przez Uczestnika Programu czytelnego podpisu na Kuponie Rabatowym. 

2.  Uczestnik programu akceptuje w całości i bez zastrzeżeń Regulamin programu „House Invest 

Profit” 

3. Uczestnik Programu zobowiązany jest do zapoznania się z obecnym zestawieniem Partnerów oraz 

informacjami na temat wysokości przyznawanych przez nie rabatów, które to dostępne są na stronie 

internetowej programu. Lista Partnerów oraz wysokość przyznawanych rabatów mogą ulec zmianie.  

4. Wymogiem uzyskania rabatu jest okazanie pracownikowi firmy partnerskiej imiennego Kuponu 

Rabatowego przed skorzystaniem z usługi  bądź też przed zakupem  towaru znajdującego się w 

ofercie Partnera.  

5. Partner uprawniony jest do potwierdzenia u Organizatora tożsamości osoby będącej w posiadaniu 

Kuponu Rabatowego a także do weryfikacji uprawnień w zakresie dysponowania Kuponem.    

6. Rabat przysługuje tylko i wyłącznie na towar i usługi wyznaczone przez Partnerów Programu, nie 

dotyczy towarów przecenionych i nie łączy się z innymi promocjami.  

7. Organizator nie ponosi konsekwencji za działania oraz jakość świadczonych usług przez Partnerów 

Programu.  

8. Organizator nie ponosi konsekwencji za wycofanie się Partnera programy „House Invest Profit” 

oraz za jakiekolwiek zmiany formy działalności nazwy czy adresu.  



9. Brak podpisu lub wpisanie przez uczestnika Programu na Kuponie Rabatowym fałszywych bądź nie 

swoich danych osobowych może spowodować brak realizacji zamówienia u Partnera.   

10.Wszelkie działania zmierzające do wyłudzenia rabatu, polegające w szczególności na próbie 

posłużenia się sfałszowanym lub skradzionym Kuponem rabatowym są zabronione i stanowią 

naruszenie prawa, co skutkować może odpowiedzialności karnej. 

 

§4 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych jest House Invest Nieruchomości Sp. z o.o.  

2. Uczestnik biorąc udział w Programie wygraża zgodę na przetwarzanie  jego danych osobowych w 

celach marketingowych oraz na otrzymywanie oferta handlowych drogą e. mail.  

3. Uczestnik ma praw do zmiany treści swoich danych osobowych.  

4. Na wniosek Partnera,  Organizator zobowiązany jest do udzielania informacji na temat uprawnień 

do korzystania z Kuponu Rabatowego osoby będącej w jej posiadaniu. 

5. Podanie prawidłowych danych przez Uczestnika Programu jest niezbędnym warunkiem do 

zrealizowania Kuponu Rabatowego. Podanie fałszywych danych uprawnia Partnera do odmowy 

przyznania rabatu.  

 

§5 

REKLAMACJE, ZWROT TOWARÓW I GWARANCJA 

1.  Ewentualne roszczenia dotyczące gwarancji, zwrotu towarów lub ich reklamacji powstałe w 

związku z realizacją rabatów Uczestnik zobowiązany jest wnosić bezpośrednio do Firmy partnerskiej 

udzielającej upustu.  

2. Reklamacje dotyczące oferty Partnera Uczestnik składa zgodnie z informacjami uzyskanymi od 

Partnera realizującego ofertę.  

 

§6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna będzie dla wszystkich Uczestników Programu „House 

Invest profit” na stronie Internetowej Programu oraz w siedzibie Organizatora.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiana w treści Regulaminu po uprzednim poinformowaniu 

Uczestników.  



3. Nowa wersja Regulaminu obowiązywać będzie do momentu zamieszczenia jej na stronie 

internetowej programu.  

4. Wszelkie znaki firmowe, towarowe oraz handlowe przedstawione na stronie internetowej 

programu są własnością prawnych właścicieli i zostały tam umieszczone za ich zgodą tylko i wyłącznie 

w celach informacyjnych.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązujące, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie 

niektórych praw, konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt 

niebezpiczny (Dz. U. 00 Nr 22, poz. 271).  

 

 


