AKCJA PROMOCYJNA DARMOWE WYSTAWIANIE 5-22 III
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 dniu 4 marca do godz. 23:59:59 spełnili poniższe warunki:
a. posiadają pełną aktywację konta,
b. konto nie posiada statusu Firma,
c. dokonali zakupu w Serwisie Allegro co najmniej 1 towaru w okresie od dnia 1 marca
2014 roku do dnia 4 marca 2015 roku,
d. w okresie od 5 stycznia 2015 do 4 marca 2015, z konta nie wystawiono więcej niż 50
ofert

3.

W ramach niniejszej akcji promocyjnej, Użytkownicy spełniający warunki, o których mowa w
pkt 2, mogą wystawiać oferty bezpłatnie, co oznacza, że nie jest naliczana opłata za
wystawienie przedmiotu, dodatkowe zdjęcia oraz „Czas trwania 14 dni bez równoczesnego
zakupu Wyróżnienia”.

4.

Opłata za wystawienie nie dotyczy opcji dodatkowych: „wyróżnienie”, „pogrubienie”,
„podświetlenie”, „promowanie na stronie Działu”, „planowane wystawienie”, „czas trwania 14
dni przy jednoczesnym zakupie Wyróżnienia” , „Cena minimalna” .

5.

Akcja promocyjna przypisana jest wyłącznie do konta danego Użytkownika spełniającego
warunki, o których mowa w pkt 2.

6.

Akcja promocyjna trwa od dnia 5 marca 2015 r. od godz. 00:00:01 do dnia 22 marca 2015 r. do
godz. 23:59:59.

7.

Promocja obowiązuje we wszystkich kategoriach oprócz kategorii ogłoszeniowych tj.
Nieruchomości, Wakacje, Usługi, Samochody, Maszyny rolnicze, Motocykle, Inne pojazdy i
łodzie, Przyczepy, naczepy, Wózki widłowe, Maszyny budowlane, Zwierzęta żywe

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
postanowienia Regulaminu Serwisu Allegro.

Regulaminem

stosuje

się odpowiednio

