
REGULAMIN
PROMOCJI

„Karta Dużej Rodziny”

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „Karta Dużej Rodziny”
(„Akcja”).

2. Organizatorem Akcji jest  JDM Deweloper Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Ken 93, Warszawa,
02-777 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie pod KRS 0000873173, NIP 9512457345

3. Akcja prowadzona od dnia 30.09.2021r. dla produktów wymienionych w lit. a) b) pkt. 5.

4. W Akcji  mogą  uczestniczyć  wyłącznie  osoby  posiadające  ważną  Kartę  Dużej  Rodziny  wydaną  w
ramach  ogólnopolskiego  programu  wsparcia  rodzin  wielodzietnych,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  5
grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, której wzór przedstawiony jest poniżej (dalej: „Karta Dużej
Rodziny”). Cele Akcji są zbieżne z celami programu, o którym mowa powyżej.

Wzór Karty Dużej Rodziny określony jest w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz
wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny.

5. W ramach Akcji  JDM Deweloper Sp. z o.o. zobowiązuje się do udzielania od dnia 30.09.2021 r.
członkom rodziny wielodzietnej posiadającym Kartę Dużej Rodziny rabatów  wskazanych  poniżej:

a) 100% zniżki na  1 miejsce postojowe oferowane przez JDM Deweloper w ramach inwestycji
Kabacka Przystań Garden II

b) 100% zniżki na  1 miejsce postojowe oferowane przez JDM Deweloper w ramach inwestycji
Chojnów Park 

6. W celu skorzystania z Rabatu, posiadacz Karty Dużej Rodziny powinien przed podpisaniem umowy
rezerwacyjnej w biurze sprzedaży  JDM Deweloper Sp. z o.o lub online ,poinformować specjalistę ds.
sprzedaży JDM Deweloper Sp. z o.o. , że posiada Kartę Dużej Rodziny i chciałby na jej podstawie
skorzystać  z  Rabatu  oraz  okazać  Kartę  Dużej  Rodziny  wraz  z  dokumentem  ze  zdjęciem
potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).



7. Rabat wynikający z niniejszej Akcji nie łączy się z innymi rabatami lub uprawnieniami uzyskanymi
w ramach innych promocji. 

8. Wszelkie reklamacje związane z Akcją można składać drogą pisemną na adres JDM Deweloper
Sp. z o.o.   ul. Puławska 45/1 05-500 Piaseczno z dopiskiem na kopercie „Reklamacja – KDR” lub
poprzez  kontakt telefoniczny pod numerem 503-503-421. Reklamacja powinna zawierać: imię,
nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz numer Karty Dużej Rodziny, jak również wskazanie
przyczyny  reklamacji.  Reklamacje  będą  rozpatrywane  w  terminie  14  dni  od  daty  otrzymania
reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie pisemnej. Każda z reklamacji
jest rozpatrywana przez JDM Deweloper Sp. z  o.o. indywidualnie.

9. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej  www.jdmdeweloper.pl oraz w biurach
sprzedaży JDM Deweloper Sp. z o.o. JDM Deweloper uprawniony jest do zmiany Regulaminu, o
czym poinformuje z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, poprzez publikację nowej wersji
Regulaminu na ww. stronie internetowej oraz w biurach sprzedaży.
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