REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO i2
§1
Regulamin Programu Partnerskiego i2 określa zasady funkcjonowania programu
zmierzającego do nawiązania stałych i partnerskich relacji z klientami Spółki I2 Development
Sp. z o.o. S.K.A oraz innych spółek należących do grupy i2.
§2
1.Uczestnikami programu są osoby, które podpisały ze Spółką bądź jedną ze spółek
należących do grupy i2 przedwstępną umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego (Uczestnicy
Programu)
2.Postanowienia Programu nie dotyczą Pracowników działu Sprzedaży Spółki I2
Development Sp. z o.o. S.K.A oraz spółek należących do grupy i2
§3
Warunkiem uczestnictwa w Programie Partnerskim jest akceptacja klauzuli w zakresie
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Programu, wpłacenie przez
Uczestnika Programu co najmniej 10% wartości przedmiotu umowy na rachunek podany
przez Spółkę w umowie oraz wyrażenie pisemnej zgody na akceptację niniejszego
regulaminu.
§4
W ramach Programu Partnerskiego funkcjonują następujące programy:
- Program „KOLEJNE MIESZKANIE”
- Program „ZNAJDŹ SOBIE SĄSIADA”
- Program „URZĄDZAJ MIESZKANIE Z RABATEM”
§5
W ramach Programu “KOLEJNE MIESZKANIE” Uczestnik przy dokonywaniu zakupu
każdego kolejnego mieszkania otrzymuje rabat w wysokości 2 % ceny cennikowej
mieszkania. Wysokość rabatu jest niezależna od stanu zaawansowania realizacji inwestycji.
§6
1. Program „ZNAJDŹ SOBIE SĄSIADA” umożliwia uczestnikom Programu
Partnerskiego - uzyskanie nagrody za rekomendowanie każdej inwestycji realizowanej
przez I2 Development Sp. z o.o S.K.A bądź jedną ze spółek należących do grupy i2.
2. Wysokość nagrody wynosi 1% ceny transakcyjnej netto mieszkania określonej w dniu
zawarcia umowy przedwstępnej z osobą rekomendowaną przez Klienta
3. Podatek od dodatkowego dochodu, przewidziany prawem od osób fizycznych
(podatek zryczałtowany, 10 % od kwoty przekraczającej 760 zł), zostanie potrącony
przy wypłacie nagrody pieniężnej i zostanie odprowadzony do Urzędu Skarbowego.
4. Rekomendacja następuje pisemnie poprzez druk rekomendacji, w którym uczestnik
Programu rekomenduje jednej ze spółek należących do grupy i2 nowego klienta, co
powinno nastąpić przed prezentacją oferty temu klientowi w biurze firmy I2
Development Sp. z o.o S.K.A lub jednej ze spółek należących do grupy i2.
5. Rekomendacja jest ważna przez 3 miesiące od momentu złożenia prawidłowo
wypełnionego druku rekomendacji w Biurze Sprzedaży i2 Development. Druk
rekomendacji można uzyskać w Biurze Sprzedaży lub drogą e-mailową
(biuro@i2development.pl). Druk musi zostać opatrzony specjalnym numeru
rekomendacji.

6. Rekomendacja jest ważna, gdy zostaną spełnione wszystkie poniżej przedstawione
warunki:
a) Uczestnik Programu przed pierwszym kontaktem osoby rekomendowanej z
firmą I2 zgłosił fakt rekomendacji podając imię i nazwisko osoby rekomendowanej,
b) osoba rekomendowana nie figuruje w bazie klientów i osób kontaktujących się
wcześniej z i2
c) przyjął do wiadomości niniejszy regulamin na osobnym druku oraz potwierdził
fakt rekomendacji na druku rekomendacji, a rekomendacja została
zarejestrowana w Biurze Sprzedaży.
d) dokonał wpłaty co najmniej 10% wartości przedmiotu umowy na rachunek
podany przez Spółkę w umowie
7. Udzielając rekomendacji, uczestnik programu nie bierze na siebie żadnej
odpowiedzialności za realizację umowy pomiędzy Spółką I2 a Osobą
Rekomendowaną. Wyłącznym celem Rekomendacji jest nabycie przez uczestnika
programu uprawnień do udziału w programie “„ZNAJDŹ SOBIE SĄSIADA””.
8. Uczestnik Programu może udzielić wielu rekomendacji. Uczestnik Programu nie
może udzielić rekomendacji innemu uczestnikowi programu, a jedynie osobie, która
po raz pierwszy kupuje mieszkanie w jednej ze Spółek Grupy i2.
9. Uczestnik programu nabywa prawa do Nagrody Pieniężnej z chwilą, gdy Osoba
Rekomendowana przez uczestnika programu podpisze przedwstępną umowę
sprzedaży mieszkania oraz dokona 100% wpłaty na zakup mieszkania, a także gdy
zostaną spełnione wszystkie postanowienia, o których mowa w § 6.
10. Wypłata Nagrody Pieniężnej zostanie dokonana na podstawie umowy o świadczeniu
usług w ramach Programu Partnerskiego.
§7
1. Program „URZĄDZAJ MIESZKANIE Z RABATEM” polega na udostępnieniu
Uczestnikom Programu wynegocjowanych przez i2 Development rabatów.
2. Program zakłada współpracę z firmami (Partnerzy), oferującymi produkty i usługi
niezbędne do wykończenia mieszkania i jego urządzenia.
3. Uczestnik programu w dniu podpisania umowy przedwstępnej otrzyma pakiet kart
rabatowych, z których będzie mógł skorzystać podczas wykańczania mieszkania.
4. i2 nie ponosi odpowiedzialności za prawidłową realizację zobowiązań podjętych przez
Partnerów. w ramach Programu „URZĄDZAJ MIESZKANIE Z RABATEM” „i2 nie
odpowiada za wszelkie możliwe szkody powstałe w związku z realizacją wykonywanych
usług na rzecz uczestników Programu Partnerskiego , a wszelkie roszczenia uczestników
Programu Partnerskiego będą kierowane wyłącznie do rekomendowanego wykonawcy.
5.
Lista
rekomendowanych
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zostanie
opublikowana
na
stronie
www.i2development.pl.
6. Lista rekomendowanych Partnerów może ulec zmianie.
§8
1. Programy „KOLEJNE MIESZKANIE” i „ZNAJDŹ SOBIE SĄSIADA” nie mogą
łączyć się wzajemnie.
2. Programy „KOLEJNE MIESZKANIE” i „ZNAJDŹ SOBIE SĄSIADA” nie mogą
łączyć się z innymi promocjami, w szczególności z promocyjnymi Ofertami Miesiąca.
§9
1. I2 zastrzega sobie możliwość rozwiązania lub zmiany Programu Partnerskiego.
2. Każdy z uczestników Programu Partnerskiego i2 ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa
w dowolnym momencie. Rezygnacja powinna być złożona w formie pisemnej i

skierowana listem poleconym na adres: i2 Development Sp. z o.o. S.K.A., ul. Szewska 8,
50-122 Wrocław lub złożona osobiście w siedzibie Spółki albo przesłana emailem na
adres biuro@i2development.pl.

