U příležitosti mimořádné prodejní akce nabízíme následující fixní slevy každému zájemci, který
podepíše rezervační smlouvu v období od 15.8. do 25.9.2013. Výši slevy určuje kategorie bytu:
Byty 1+kk ‐ sleva 150.000 Kč vč. DPH
Byty 2+kk ‐ sleva 250.000 Kč vč. DPH
Byty 3+kk ‐ sleva 350.000 Kč vč. DPH
Mezonetový byt ‐ sleva 450.000 Kč vč. DPH
Dne 25.9.2013 od 15.00 do 19.00 proběhne v areálu rezidenčního projektu Čámovka den
otevřených dveří, který vyvrcholí soutěží o parkovací stání nebo sklep zdarma.
PRAVIDLA SOUTĚŽE:
1. Soutěž se uskuteční 25. 9. 2013 mezi 18 a 19 hodinou během slavnostní akce v areálu
Rezidence Čámovka.
2. Podmínkou účasti v soutěži je uzavření rezervační smlouvy na jakýkoliv byt včetně
parkovacího stání a sklepa v projektu Rezidence Čámovka v období od 15. 8. do 25. 9. 2013,
zodpovězení soutěžní otázky na předepsaném formuláři a jeho odevzdání pořadateli
nejpozději v den soutěže do 19:00 hod.
3. První cenu získá ten, jenž správně odpoví na položenou otázku, popřípadě bude svou
odpovědí nejblíže správné odpovědi. Druhou cenu získá ten, jenž bude svou odpovědí druhý
nejblíže správné odpovědi.
4. Výhrami v soutěži jsou:
První cena ‐ sleva z kupní ceny za parkovací stání v projektu Čámovka ve výši 100%*)
Druhá cena ‐ sleva z kupní ceny za sklep v projektu Čámovka ve výši 100%*)
5. Soutěžní otázka bude vyhlášena na začátku soutěže. Po vyhlášení otázky soutěžící písemně
uvedou své odpovědi do připravených formulářů a vyplněný formulář předají pověřené
osobě nejpozději do ukončení soutěže.
6. Pro zajištění objektivity bude správná odpověď na soutěžní otázku uložena před začátkem
soutěže za přítomnosti svědků do zapečetěné obálky. Po ukončení soutěže bude obálka
otevřena a bude sdělena správná odpověď na soutěžní otázku.
7. K vyhodnocení soutěže a vyhlášení vítězů dojde bezprostředně po jejím ukončení.
8. V případě, že se vyskytnou dva či více soutěžících s nárokem na výhru dle bodu 3., pak bude
tato výhra mezi ně rozdělena ve stejném poměru (tzn. např. v případě dvou výherců 1. ceny
bude každému z nich poskytnuta sleva ve výši 50% z kupní ceny*) za parkovací stání atp.).
9. Pořadatelem soutěže je společnost EXPO‐HIGHTS, s.r.o., IČ: 27092135, se sídlem na adrese
Praha 6 ‐ Vokovice, Lužná 2.
*) Sleva se poskytuje z kupní ceny včetně DPH. Pokud bude výherce kupovat více parkovacích
stání nebo sklepních kójí, získá slevu na ten objekt, který bude uveden v rezervační smlouvě na
prvním místě.

