PROMOCJA WALENTYNKOWA !!!
SKORZYSTAJ Z WYJĄTKOWEJ OKAZJI !!!
AŻ 5% ZNIŻKI NA MIESZKANIE
ORAZ MIEJSCE POSTOJOWE NA WYŁĄCZNOŚĆ W CENIE MIESZKANIA!!!
Tylko do dnia 28.02.2018 r. Klienci, którzy dokonają pisemnej rezerwacji dowolnego dostępnego
mieszkania w inwestycji „Stare Żerniki” otrzymają 5% zniżki od ceny ofertowej mieszkania oraz
naziemne miejsce postojowe na wyłączność w cenie mieszkania. Zachęcamy do zapoznania się
z regulaminem promocji. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym biurem
sprzedaży pod numerem 530 000 088.
Regulamin promocji
1. Organizatorem promocji jest spółka West Invest Company Sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu przy ul. Kazimierza Wielkiego 67 (deweloper), która realizuje przedsięwzięcie
deweloperskie pod nazwą „Stare Żerniki” przy ul. Pieprznej we Wrocławiu.
2. Warunkiem skorzystania z promocji jest: a) zgłoszenie mailem do dnia 28.02.2018 r. na
adres: biuro@westcompany.pl gotowości zawarcia umowy rezerwacyjnej oraz
deweloperskiej b) wskazanie numeru mieszkania oferowanego przez dewelopera do
sprzedaży, którego rezerwacją i nabyciem Klient jest zainteresowany, zgodnie z numeracją
mieszkań zamieszczoną na stronie inwestycji: www.starezerniki.pl c) zawarcie z
deweloperem pisemnej umowy rezerwacyjnej i zapłata kaucji w wysokości 2000 zł
(słownie: dwa tysiące złotych) w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia d) zawarcie
umowy deweloperskiej w uzgodnionym z deweloperem terminie.
3. Klienci, którzy spełnią warunki, o których mowa w pkt. 2 otrzymają 5% zniżki od ustalonej
ceny ofertowej mieszkania oraz naziemne miejsce postojowe na wyłączność w cenie
mieszkania. Zniżka udzielana jest od ceny mieszkania zamieszczonej na stronie inwestycji.
4. W przypadku większej ilości zgłoszeń dotyczących tego samego mieszkania, pierwszeństwo
zawarcia umowy rezerwacyjnej przysługuje Klientowi, którego zgłoszenie zostało dokonane
wcześniej.
5. Deweloper zastrzega, że w związku z priorytetowym traktowaniem zgłoszeń mailowych
w trakcie trwania promocji, statusy mieszkań zamieszczone na stronie inwestycji
(wolne/zarezerwowane) mogą nie odpowiadać stanowi faktycznemu. W przypadku
dokonania przez Klienta zgłoszenia dotyczącego mieszkania zarezerwowanego, deweloper
poinformuje zgłaszającego drogą mailową o przysługującym mu miejscu w kolejce
zgłoszeń.
6. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy rezerwacyjnej z Klientem, który dokonał zgłoszenia
wcześniej, pierwszeństwo zawarcia umowy rezerwacyjnej uzyskuje Klient następny
w kolejce, który dokonał zgłoszenia dotyczącego tego samego mieszkania.
7. Pierwszeństwo wyboru miejsca postojowego ma Klient, którego zgłoszenie zostało
dokonane wcześniej.
8. Z promocji nie mogą skorzystać Klienci, którzy do dnia jej rozpoczęcia dokonali pisemnej
rezerwacji mieszkania w inwestycji „Stare Żerniki” lub zawarli umowy deweloperskie,
chyba że ich zgłoszenie będzie dotyczyło innego dostępnego mieszkania i nie będzie się
wiązało z wypowiedzeniem zawartych z deweloperem umów.
9. Promocja obowiązuje od dnia 09.02.2018 r. do dnia 28.02.2018 r.
10. Informacji o promocji udziela biuro sprzedaży dewelopera pod numerem telefonu 530 000
088 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17). Poza ustalonymi godzinami pracy
kontakt z biurem sprzedaży możliwy jest drogą mailową.

