AKCJA PROMOCYJNA
„Kupony na Baseny ” W APLIKACJI MOBILNEJ ALLEGRO
Poniższy dokument reguluje zasady i warunki korzystania z kuponów wydawanych przez MIH Allegro B.V.
z siedzibą w Hoofddorp (Holandia) na zakupy dokonywane w wyniku transakcji zawartych w ramach
serwisu Allegro.pl, którego zasady funkcjonowania określa Regulamin dostępny na stronie
http://allegro.pl/country_pages/1/0/user_agreement.php.
1.

Operatorem i organizatorem akcji promocyjnej jest MIH Allegro B.V., spółka mająca siedzibę w Holandii pod
adresem Taurusavenue 105, 2132 LS Hoofddorp (dalej: „Spółka”).
2. Akcja promocyjna adresowana jest do zarejestrowanych użytkowników serwisu Allegro.pl, którzy dokonali
pełnej aktywacji konta.
3. Akcja promocyjna dotyczy dokonywania zakupów przez użytkowników za otrzymany kupon promocyjny
wyłącznie poprzez aplikację mobilną allegro (nie starszą niż Windows Phone 2.0.6, Android 3.5.3 iOS 4.7.0)
zainstalowaną na urządzeniach mobilnych użytkownika, umożliwiającą korzystanie z serwisu Allegro.pl w
ramach systemów IOS (na urządzeniach iPhone i iPad), Android (na urządzeniach smartfon i tablet), systemów
Android (na urządzeniach smartfon i tablet) oraz Windows Phone (na urządzeniach smartfon) (więcej o
zasadach dostępu do aplikacji mobilnej Allegro.pl: http://poznaj.allegro.pl/mobilne).
4. Kupony przyznawane są użytkownikom serwisu Allegro.pl, którzy w czasie trwania Akcji promocyjnej:
 Weszli na Allegro
 Dokonali zakupu w kategorii „Baseny” http://allegro.pl/ogrod-baseny-49844 za minimum 300 zł (bez
kosztów dostawy), w aplikacji mobilnej Allegro albo na komputerze lub na urządzeniu mobilnym na
stronie responsywnej Allegro oraz opłacili zakupy korzystając z mechanizmów płatności PayU (szybki
przelew, karta)
 Powyższego zakupu dokonali w ramach jednej transakcji
 W ciągu 48 godzin od transakcji otrzymali mailing od Allegro oraz
 Kliknęli w buton „Odbierz kupon” w wyżej wskazanym mailingu
5. Dodatkowo warunkiem przyznania kuponu jest wyrażenie zgody przez użytkownika na:
 przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ( odpowiednie okienko znajdujące się w
Moim Allegro -> Moje Konto -> Ustawienia -> Powiadomienia -> Promocje w Allegro)
 warunki Akcji promocyjnej zawarte w niniejszym Regulaminie.
6. Dokonanie wszystkich czynności, o których mowa w pkt. 4 powyżej, nie wcześniej niż 07 czerwca 2016r. (godz.
0:00) i nie później niż do 21 czerwca 2016 (godz. 23:59) spowoduje wygenerowanie kuponu mobilnego
najpóźniej w ciągu 48 godzin, od chwili naciśnięcia przez użytkownika przycisku „Odbierz Kupon”.
7. Użytkownik może skorzystać z promocji wyłącznie raz w trakcie trwania całej Akcji promocyjnej.
8. W przypadku gdy użytkownik posiada więcej kont niż jedno w serwisie Allegro, Akcja promocyjna może
dotyczyć wyłącznie jednego konta takiego użytkownika.
9. Przyznany kupon promocyjny zostanie przypisany do konta danego użytkownika. Kupon przypisany do konta
użytkownika będzie widoczny po zalogowaniu na konto w zakładce „Moje Allegro” w aplikacji mobilnej oraz
dostępny podczas wypełniania formularza dostawy i zapłaty podczas dokonania zakupu.
10. Kupon można wykorzystać jednorazowo w ramach kolejnych zakupów dokonywanych w kategorii wyłącznie
przez aplikację mobilną Allegro na kwotę nie niższą niż 50 zł, przy czym kwota ta liczona jest od ceny Towaru
wskazanej przez sprzedającego w parametrach oferty i nie obejmuje kosztów dostawy.
11. Kupon można zrealizować tylko w ramach zapłaty dokonywanej w ramach usługi PayU (szybki przelew, karta),
wybierając opcję „zapłać mniej/kupony”.

12. Użytkownik otrzyma kupon o wartości 30 zł.
13. Kupon nie podlega wymianie na środki pieniężne, ani nie mogą być wykorzystywany częściami.
14. O ile nie określono innego terminu ważności - Kupon jest ważny 14 (czternaście) dni od momentu kliknięcia na
przycisk Odbierz kupon w wysłanej przez Allegro wiadomości email (opisanej w punkcie 4 powyżej) .
15. Odstąpienie przez użytkownika od umowy zakupu, w ramach której przydzielono kupon, oznacza rezygnację z
promocji, a przydzielony kupon nie może być wykorzystany. W przypadku uprzedniego wykorzystania kuponu,
użytkownik będzie zobowiązany do pokrycia wartości uzyskanej w ten sposób ulgi przy dokonywanym zakupie.
16. W przypadku reklamacji towarów zakupionych w promocji:
a) Wymiana reklamowanych towarów na identyczne, naprawa lub obniżenie ceny oznacza zachowanie
praw do promocji.
b) Wymiana reklamowanych towarów na inne lub odstąpienie od umowy oznacza rezygnację z promocji.
Kupon nie może być ponownie wykorzystany.
17. Akcja promocyjna jest ograniczona ilością kuponów i dotyczy kuponów wydanych pierwszym 3 103 osobom,
ale trwa od dnia 07 czerwca 2016 od godz. 00:00 do najpóźniej dnia 21 czerwca 2016 roku godz. 23:59.
18. Uczestnik może kontaktować się z Grupą Allegro w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego
Regulaminu w formie:
 pisemnej na adres: 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182,
 za pomocą odnośnika „Kontakt”, dostępnego na stronie głównej Allegro, po wybraniu tematu
korespondencji w formularzu kontaktowym.
Uczestnik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane
przez Grupę Allegro lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamację można złożyć
w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej.
19. Spółka nie pobiera żadnych podatków w związku z przyznawaniem kuponów. Użytkownicy powinni prowadzić
prawidłowe rozliczenia podatkowe we własnym zakresie.
20. 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.
21. W przypadku, gdy użytkownik Akcji promocyjnej podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie
zabezpieczeń lub mające wpływ na fałszowanie danych, Organizator może bez uprzedniego powiadomienia
usunąć użytkownika z Akcji promocyjnej i dokonać blokady jego konta w serwisie Allegro.

