REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „LATO”
1. Regulamin określa zasady akcji „Lato” zwanej dalej zamiennie „Akcją”.
2. Organizatorem akcji „Lato” Student Depot Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, al. J. Szucha 6, 00-582
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000566758, REGON 362036285, NIP 118-21-10-797, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Akcja „Lato” skierowana jest do klientów, którzy spełnili wymagania opisane w niniejszym regulaminie.
Osoby te zwane są dalej zamiennie „Uczestnikami”.
4. Sprzedaż usługi w ramach akcji „Lato” zaczyna się od godz. 10:00 dnia 12 kwietnia 2019 r. i trwa do godz.
9:00 dnia 30 maja 2019 r. lub do wyczerpania miejsc.
5. Akcją „Lato” objęte są noclegi w obiektach sieci Student Depot, znajdujących się w Lublinie, Łodzi,
Wrocławiu i Poznaniu. Dane do rezerwacji:
LUBLIN: duet@studentdepot.pl
ŁÓDŹ: salsa@studentdepot.pl
POZNAŃ: polonez@studentdepot.pl
WROCŁAW: wroclaw@studentdepot.pl
6. Akcja polega na możliwości uzyskania ceny promocyjnej w okresie 1.07.2019 – 30.08.2019 w poniższych
rezerwacjach:
6.1. przy złożeniu i opłaceniu rezerwacji na 3 noclegi zakup czwartego z kolei noclegu za cenę 1 zł ;
6.2. przy złożeniu i opłaceniu rezerwacji na co najmniej 2 tygodnie uzyskanie 20% rabatu od ceny
podstawowej najmu wskazanego miejsca w danym obiekcie sieci Student Depot.
7. Z zastrzeżeniem treści kolejnych postanowień Regulaminu, warunkiem otrzymania przez każdego
Uczestnika ceny promocyjnej w ramach Akcji jest:
7.1. zgłoszenie uczestnictwa w Akcji w danym obiekcie przez dane kontaktowe w postaci adresu email,
podane na stronie www.studentdepot.pl oraz przez strony firmowe poszczególnych oddziałów w mediach
społecznościowych.
7.2. po potwierdzeniu możliwości noclegu w podanych terminach i podanie wszelkich danych wymaganych
przez pracowników Organizatora w celu rezerwacji noclegu.
7.3. opłacenie rezerwacji przelewem na konto podane przez Organizatora, najpóźniej dwa dni po jej
złożeniu, ale nie później niż w momencie przyjazdu. Rezerwację można odwołać do 2 tygodni przed
przyjazdem, po tym terminie nie jest możliwy zwrot opłaty za pobyt.
8. Warunki opisane w niniejszym regulaminie w pkt 7. muszą być spełnione łącznie.
9. Organizator wskazuje, iż rabat wynikający z niniejszego regulaminu naliczany jest od ceny regularnej
obowiązującej w okresie 1.07-30.08.2019 dla najmów krótkoterminowych (pkt. 6.1 niniejszego Regulaminu)
oraz długoterminowych (pkt 6.2 niniejszego Regulaminu). Dla uniknięcia wątpliwości, Organizator podkreśla
więc, iż rabat nie podlega łączeniu z innymi rabatami obowiązującymi w ofercie Student Depot, w tym z
rabatami wynikającymi z uczestnictwa w innych akcjach lub programach Organizatora, rabatami
wynikającymi z innych, aktualnych promocji.
10. Rabat przyznany poszczególnym Uczestnikom nie podlega kumulacji. Uczestnikowi nie przysługuje prawo
do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego bądź rzeczowego w ramach Akcji.
11. Jeden Uczestnik ma prawo skorzystać z Akcji w każdym z obiektów wskazanych w pkt. 5

12. Wszelkie reklamacje dot. opisanej wyżej procedury sprzedaży przyjmowane będą przez Organizatora w
terminie do 14 dni od daty transakcji przedmiotowej sprzedaży i rozpatrywane w terminie 30 dni od daty
otrzymania zgłoszenia. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji będzie wymagać od Organizatora podjęcia
dodatkowych czynności wyjaśniających, czas na jej załatwienie może ulec odpowiedniemu wydłużeniu.
Niezależnie od wskazanej wyżej procedury, Uczestnik może dochodzić roszczeń, zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa. Organizator nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnikom jeśli
wynikają one z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
13. Uczestnik może wykonywać swoje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady usługi w zakresie i terminach
określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
14. Jedynym dokumentem określającym warunki Akcji jest regulamin dostępny na stronie Student Depot sp.
z o.o. oraz na profilach poszczególnych oddziałów Student Depot na portalach społecznościowych Facebook
i Instagram.

