AKCJA CYKLICZNA 50 DARMOWYCH WYSTAWIEŃ
W CENTRUM ZNIŻEK W KAŻDYM MIESIĄCU
Poniższy dokument reguluje zasady i warunki korzystania z akcji promocyjnej przez Użytkowników
Serwisu Allegro.
1. Operatorem i organizatorem akcji promocyjnej jest Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w
Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000268796 (dalej: „Spółka”).
2. Akcja promocyjna adresowana jest do zarejestrowanych Użytkowników serwisu Allegro.pl, którzy
w ostatnim dniu każdego miesiąca objętego promocją, do godz. 23:59:59 spełnili poniższe
warunki:
a. posiadają zarejestrowane konto na Allegro,
b. konto nie posiada statusu Firma,
c. w okresie 12 poprzedzających miesięcy wystawili na sprzedaż w serwisie Allegro
przynajmniej jedną ofertę lub kupili na Allegro przynajmniej jeden przedmiot.
d. W okresie poprzedzających 3 miesięcy wystawili na sprzedaż w serwisie Allegro nie
więcej niż 50 ofert
e. konto nie jest zablokowane
3. W ramach niniejszej akcji promocyjnej, Użytkownicy spełniający warunki, o których mowa w pkt
2 powyżej, otrzymują pakiet 50 darmowych wystawień.
a. W przypadku pakietu bezpłatnych wystawień nie jest naliczana opłata za
wystawienie przedmiotu, dodatkowe zdjęcia oraz „Czas trwania 14 dni bez
równoczesnego zakupu Wyróżnienia”.
b. Brak opłaty za wystawienie nie dotyczą takich opcji dodatkowych jak „planowane
wystawienie”, „Cena minimalna”, „wyróżnienie”, „pogrubienie”, „podświetlenie”,
„promowanie na stronie Działu”, „czas trwania 14 dni przy jednoczesnym zakupie
Wyróżnienia” oraz „Wyróżnienie, Podświetlanie i Pogrubienie w pakiecie”
c. Promocja obowiązuje we wszystkich kategoriach oprócz kategorii Nieruchomości,
Wakacje, Samochody, Maszyny, Motocykle i quady, Inne pojazdy i łodzie, Przyczepy,
Naczepy, Motoryzacja>Usługi.
d. Pakiet zostanie przyznany najpóźniej do 2 dni po dniu spełnieniu warunków, o
którym mowa w pkt 2.
e. Otrzymanie pakietu nastąpi z chwilą, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę,
potwierdzając to akceptacją w zakładce Moje Allegro > Jestem Sprzedającym> Usługi
dla Sprzedających . Centrum Zniżek (http://allegro.pl/myaccount/bundles/Index.php)
f.

Wyrażenie zgody w Centrum Zniżek oznacza akceptację Regulaminu promocji, z
którego treścią użytkownik może zapoznać się w Centrum Zniżek.

4. Pakiet bezpłatnych wystawień jest ważny do ostatniego dnia każdego miesiąca trwania promocji
do godz. 23:59.

5. Niewykorzystane oferty z darmowym wystawianiem nie przechodzą na czas poza przypisanym im
terminem ważności, o którym mowa w pkt. 4.
6. Promocja obejmuje czas od 1 lutego 2017 r. godz 23:59:59 do 30 kwietnia 2017 r. godz. 23:59:59.
Oznacza to, że pakiety zostaną przez Organizatora rozdane w miesiącach luty 2017, marzec 2017,
kwiecień 2017 roku.
7. Akcja promocyjna przypisana jest wyłącznie do konta danego Użytkownika spełniającego
warunki, o których mowa w pkt 2.
8. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od
dnia
zaistnienia
zdarzenia
będącego
podstawą
reklamacji
na
adres:
sprzedajacy_reklamacje@allegro.pl
9. Spółka zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu w trakcie trwania akcji promocyjnej z
zastrzeżeniem, że zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez
użytkowników przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia
Regulaminu Serwisu Allegro.

