ZYSKALIŚMY TWOJE ZAUFANIE

Zyskaj i Ty w programie
STAŁY KLIENT

bi-polska.pl

800 123 123

Program STAŁY KLIENT został stworzony z myślą o naszych
najwierniejszych Klientach.

Zasady są proste:
1. Klient, który już nabył u nas mieszkanie, dom lub lokal usługowy, wpłacił zadatek
w wysokości określonej w umowie deweloperskiej i zamierza dokonać ponownego
zakupu, wypełnia formularz Programu Stały Klient i dostarcza go do nas.
2. Po zdecydowaniu się Klienta na zakup u nas kolejnego mieszkania lub lokalu usługowego,
podpisaniu umowy rezerwacyjnej, umowy deweloperskiej oraz po wpłacie zadatku,
Klient otrzyma kartę podarunkową. Jej wartość zależeć będzie od ceny zakupionego lokalu.
Szczegóły Programu w Regulaminie na stronie www.bi-polska.pl oraz w siedzibie
i w biurach sprzedaży Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o.

Dane Klienta:
Imię i nazwisko

Telefon

Adres e-mail

Nazwa inwestycji, w której dokonałam/em zakupu

Nazwa inwestycji, w której zamierzam dokonać kolejnego zakupu

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. 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 Stały Klient.

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

Czytelny Podpis

*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.

Czytelny Podpis

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

KARTA PODARUNKOWA
Wartość karty przedpłaconej w Programie Stały Klient zależy od ceny zakupionego lokalu.

Cena mieszkania /
lokalu usługowego

Wartość nagrody

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

Wartość kwotowa na karcie podarunkowej podlega opodatkowaniu.

bi-polska.pl

800 123 123

