
Zarekomenduj nas innym i weź udział w Programie Ambasador:
1. Dostarcz nam ten formularz z danymi i zgodą osoby zamierzającej u nas kupić  

mieszkanie lub lokal usługowy.
2. Jeśli podpisze ona umowę rezerwacyjną, umowę deweloperską, wpłaci zadatek  

w wysokości określonej w umowie deweloperskiej, nie odstąpi od umowy  
deweloperskiej, otrzymasz kartę podarunkową. Jej wartość zależeć  
będzie od ceny zakupionego lokalu.

Pamiętaj, by dostarczyć nam formularz z danymi polecanej osoby.

Do Programu może zostać zgłoszona osoba, która nie zawarła z Organizatorem 
jakiejkolwiek umowy, w szczególności umowy rezerwacyjnej lub umowy deweloperskiej 
i nie wyraziła zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.

Szczegóły Programu w Regulaminie na stronie www.bi-polska.pl oraz w siedzibie 
i w biurach sprzedaży Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o.

ZOSTAŃ 
NASZYM AMBASADOREM

800 123 123bi-polska.pl
POLSKA



Dane Ambasadora:

Adres e-mailTelefon

Adres korespondencyjnyAdres zamieszkania

Nazwa inwestycji, w której dokonałam/em zakupu lub jestem w trakcie 
dokonywania zakupuNazwa i adres Urzędu Skarbowego

Imię i nazwisko PESEL

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska oraz numeru telefonu i adresu e-mail przez Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. z siedzibą  
w Warszawie (Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa) w celach marketingowych, w tym otrzymywanie informacji w formie Newslettera. Niniejsza zgoda może zostać odwołana  
w każdym momencie.

Pełna treść obowiązku informacyjnego dostępna w Regulaminie Programu Ambasador.

Chcę uzyskać 100% wartości nagrody. Chcę uzyskać nagrodę z podziałem wartości 50/50%.

Czytelny Podpis Czytelny Podpis

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że przystępuję do Programu Ambasador, zapoznałam/
em się i akceptuję jego Regulamin.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. 
podanych przeze mnie danych w celu realizacji Programu. Niniejsza zgoda może być 
odwołana w każdym momencie.



Adres e-mail

Nazwa i adres Urzędu Skarbowego

Chcę, aby Bouygues Immobilier skontaktował się z:

Nazwa inwestycji, w której zamierzam dokonać zakupu

Czytelny Podpis osoby polecanej

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że przystępuję do Programu Ambasador, 
zapoznałam/em się i akceptuję jego Regulamin.

*Wyrażenie zgody oznaczonej gwiazdką jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Programie Ambasador.

PESEL

Adres zamieszkania

Imię i nazwisko

  1.          *Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. podanych przeze mnie w formularzu danych w celu opracowania i przedstawienia mi oferty handlowej. 
Niniejsza zgoda może być  odwołana w każdym momencie.

   1.          Klauzula zgody na przesyłanie informacji handlowej. 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji stanowiących informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 
2002 r., za pośrednictwem wiadomości SMS oraz wiadomości e-mail, dotyczących nowych produktów, usług, promocji produktów Bouygues Immobiler Polska Sp. z o.o. Niniejsza 
zgoda może zostać odwołana w każdym momencie.

  1.          Klauzula zgody na kontakt telefoniczny. 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Bouygues Immobiler Polska Sp. z o.o. zgodnie z art. 172 Ustawy Prawo telekomunikacyj-
ne z dnia 16 lipca 2004 r. Niniejsza zgoda może zostać odwołana w każdym momencie.

  1.          Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska oraz numeru telefonu i adresu e-mail przez Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. w celach marketingo-
wych, w tym otrzymywanie informacji w formie Newslettera. Niniejsza zgoda może zostać odwołana w każdym momencie.

Administratorem danych osobowych jest Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa). 
Pełna treść obowiązku informacyjnego dostępna w Regulaminie Programu Ambasador.

Czytelny Podpis osoby polecanej

Data zgłoszenia (wypełnia przedstawiciel organizatora)

Adres korespondencyjny

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. podanych 
przeze mnie danych w celu realizacji Programu. Niniejsza zgoda może być odwołana 
w każdym momencie.

Telefon



Wartość karty przedpłaconej w Programie Ambasador zależy od ceny zakupionego lokalu.

Wartość kwotowa na karcie podarunkowej podlega opodatkowaniu.

KARTA PODARUNKOWA

Cena mieszkania /                                  Wartość nagrody
lokalu usługowego                     

do 399 999,99 zł 4 000 zł

od 400 000 zł do 599 999,99 zł 5 000 zł

od 600 000 zł do 799 999,99 zł 6 000 zł

od 800 000 zł 7 000 zł

800 123 123bi-polska.pl
POLSKA


