
 
Regulamin Złotej Karty BUDNEX 

 
 
1.Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i użytkowania ZŁOTEJ KARTY BUDNEX zwanej dalej KARTĄ 
wystawianej przez spółki Budnex, zwane dalej Firmą oraz zawiera warunki posługiwania się nią. 
 
2. KARTA jest wydana bezpłatnie, klientom, którzy zakupili lokal mieszkalny, lokal użytkowy lub dom 
jednorodzinny (w Gorzowie Wlkp., Poznaniu, Szczecinie, Dziwnowie, Kołobrzegu lub Dziwnówku) w jednej z 
firm: PUH Budnex Sp. zo.o., Budnex Deweloper Sp. z o.o., Dom-budnex Sp.z o.o. i Portamare Sp. z o.o. oraz 
pracownikom firmy BUDNEX.  
Promocja obowiązuje Klientów którzy podpisali umowę po 01.01.2014r.  
Promocja nie obowiązuje w Zielonej Górze, gdzie stworzyliśmy osobny „ Program Rabatowy”. 
 
3.KARTY wydawane są w biurach sprzedaży BUDNEX, po zapoznaniu się przez Klienta z regulaminem i po 
wyrażeniu zgody na warunki w nim zawarte. Lista biur sprzedaży BUDNEX dostępna jest na stronie internetowej 
www.budnex.pl w zakładce „Skontaktuj się z nami”. Klient powinien odebrać KARTĘ w biurze sprzedaży, w 
którym zakupił nieruchomość. 
 
4.Pracownik biura sprzedaży wydający Klientowi ZŁOTĄ KARTĘ BUDNEX winien przedstawić Klientowi niniejszy 
regulamin oraz dopilnować, żeby klient się z nim zapoznał. 
 
5.Posiadacz karty wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie Firmy 
zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych, w celach marketingowych prawem do wglądu i 
poprawiania swoich danych. 
 
6.PROMOCJA jest aktualna do odwołania. Ważność KARTY, której wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu 
wygasa w terminie 1 roku od podpisania przez Klienta umowy deweloperskiej lub przedwstępnej, z tym, że 
ważność poszczególnych rabatów wynikająca z indywidualnych porozumień zawartych pomiędzy firmą  
BUDNEX, a poszczególnymi kontrahentami może się od siebie różnić. Dostępność poszczególnych rabatów 
należy na bieżąco sprawdzać na stronie www.budnex.pl.  
 
7.Jedyną osobą uprawnioną do posługiwania się KARTĄ jest właściciel, co oznacza, że prawo do zniżek oraz 
innych przywilejów, wynikające z faktu posiadania KARTY, nie przysługuje osobom postronnym. Na życzenie 
firm oferujących rabat właściciel (Klient BUDNEX) powinien okazać kopię umowy kupna lokalu wymienionego w 
punkcie 2 regulaminu, która wraz z KARTĄ upoważnia KLIENTA do korzystania ze zniżek. Właściciel KARTY może 
zostać również poproszony o okazanie dowodu tożsamości w momencie posługiwania się KARTĄ. 
 
8.Karta daje jej właścicielowi prawo do zniżki na zakup wszystkich lub wskazanych przez Partnerów Handlowych 
BUDNEX artykułów lub usług, w wysokości określonej w załączniku nr 2 do regulaminu. Aktualny załącznik z 
aktualnie dostępnymi rabatami jest dostępny na stronie www.budnex.pl. 
 
9.Zniżki i promocje skierowane do posiadaczy KARTY, nie łączą się z promocjami i obniżkami okazjonalnymi 
skierowanymi do ogółu Klientów Partnera Handlowego BUDNEX. Posiadacz KARTY sam wybiera korzystniejszą 
dla niego formę zakupu. Każdy z Partnerów Handlowych BUDNEX może dodatkowo ustalić własny bardziej 
szczegółowy, regulamin udzielania rabatów w swoich punktach sprzedaży. 
 
10.Promocja i regulamin ZŁOTEJ KARTY BUDNEX obowiązuje od 1 marca 2014 roku. 
 
11.Jednemu KLIENTOWI przysługuje jedna KARTA, bez względu na ilość zakupionych lokali. W przypadku 
zagubienia bądź zniszczenia KARTY, KARTA nie zostanie ponownie wydana.  
 
12.Firma BUDNEX zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu w czasie obowiązywania 
promocji. Aktualny regulamin znajduje się w biurach sprzedaży oraz na stronie internetowej www.budnex.pl. 
Do zmiany regulaminu wystarczy jego umieszczenie na stronie internetowej www.budnex.pl. 
 


