Regulamin promocji “Finish Zestaw na Start”
§ 1.
Wprowadzenie
1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia promocji „Finish Zestaw na
Start”, zwanej dalej “Promocją”.
2. Organizatorem
Promocji
jest
firma
bdsklep.pl
Sp.
z
o.o.

ul. Gwiaździsta 69F; 01-651 Warszawa; NIP: 525-24-13-081
141162822; dalej zwana „Organizatorem”.

REGON:

3. Partnerem Promocji jest:
Allegro.pl sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166
Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 34.000.000
złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-798, REGON
365331553 „Allegro” lub „Partnerem”.
4. Promocja trwa w okresie od dnia 01.11.2017 do dnia 31.01.2018 („Okres trwania
Promocji”).
5. Promocja może zakończyć się wcześniej, jeśli spełniony zostanie warunek z par. § 4
pkt. 6, z adnotacją, że organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby
kuponów.
§2
Definicje
1. Serwis Allegro – internetowa platforma handlowa, dostępna w domenie allegro.pl,
prowadzona przez Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;
2. Aplikacja mobilna – aplikacja mobilna Allegro, nie starsza niż Android 4.0.9, iOS
4.13.0 zainstalowaną na urządzeniach mobilnych użytkownika, umożliwiającą
korzystanie z Allegro w ramach systemów operacyjnych IOS (na urządzeniach iPhone
i iPad), Android (na urządzeniach smartfon i tablet), systemów Android (na
urządzeniach smartfon i tablet). Więcej informacji o zasadach dostępu do aplikacji
mobilnej dostępnych jest na stronie: http://poznaj.allegro.pl/mobilne/;
3. Kupon promocyjny - elektroniczny znak legitymacyjny obejmujący prawo do
skorzystania z rabatu o wartości [10] zł, którego zasady przyznania i wykorzystania
określone zostały w § 3 i § 4 poniżej;
4. Regulamin Allegro – regulamin Serwisu Allegro, którego aktualna treść znajduje
się na stronie http://allegro.pl/country_pages/1/0/user_agreement.php;
5. Transakcja na Allegro – transakcja zakupu dóbr lub usług w Serwisie Allegro, za
pośrednictwem strony allegro.pl lub Aplikacji mobilnej zgodnie z Regulaminem Allegro;
6. Towar – rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Transakcji;
7. Uczestnik Promocji/Uczestnik – osoba (a) będąca Użytkownikiem, oraz (b)
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, oraz (c) spełniająca łącznie
warunki, o których mowa w § 3 ust. 3 lit. a)-e) i ust. 4 niniejszego Regulaminu;
8. Użytkownik – osoba fizyczna, która po przejściu przez proces rejestracyjny (w tym
akceptacji Regulaminu Allegro) ma prawo dostępu do usług oferowanych w Serwisie

Allegro, w szczególności może uczestniczyć w Transakcjach na Allegro, zarówno jako
kupujący, jak i sprzedający (posiada aktywne konto lub konta w Serwisie Allegro);
9. Konto – prowadzone dla Użytkownika przez Allegro pod unikalną nazwą (login)
konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz
inne informacje o jego działaniach w ramach Allegro;
10. Regulamin – Regulamin Promocji, którego aktualna treść znajduje się na stronie
https://kupony.allegro.pl/actions/Regulamin_Kupony_BD_SKLEP_02.10.2017_MD_4.2.pdf

11. Oficjalnym Sklepie Organizatora: – Autoryzowany partner i sprzedawca marki
Finish w Strefie marek Allegro, Bd Sklep sp. z o.o.
§3
Zasady Ogólne Promocji
1. Promocja polega na możliwości uzyskania od Organizatora rabatu w odniesieniu do
Transakcji na Allegro w Oficjalnym Sklepie Organizatora. Promocja jest skierowana
do Użytkowników, którzy spełnią warunki określone w ust. 3 - 4 poniżej.
2. W Promocji mogą wziąć udział wszyscy Użytkownicy, którzy po spełnieniu
warunków określonych w niniejszym Regulaminie staną się Uczestnikami Promocji.
3. W celu uzyskania Kuponu promocyjnego, Uczestnik musi spełnić łącznie
następujące warunki:
a) Być zarejestrowanym Użytkownikiem Serwisu Allegro i dokonać pełnej aktywacji
Konta,
b) Zaakceptować warunki Regulaminu
c) Wejść na stronę www.allegro.pl/finish/zestaw, dokonać logowania do konta Allegro, a
następnie podać kod aktywujący, który można znaleźć na materiałach promocyjnych
dystrybułowanych przy zakupie zmywarek firmy Bosch.
d) Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych o charakterze handlowym. Zgodę
należy wyrazić na stronie http://allegro.pl/myaccount/Settings/notify.php poprzez
zaznaczenie następujących okien (tzw. „checkboxów”): Informacje handlowe od
Allegro w szczególności: kupony rabatowe, zniżki na wystawianie, zniżki na zakupy
dobierane do Twoich preferencji oraz Informacje handlowe firm współpracujących z
Allegro lub naciśnąć przycisk „Odbierz Kupon” na specjalnym landing page który
znajduje się pod adresem: www.allegro.pl/finish/zestaw w okresie od dnia 01.11.2017
roku do dnia 31.01.2018 roku
e) W terminie do 31.01.2018 do godz. 23:59 skutecznie dokonać płatności z góry za
Transakcję na Allegro, której szczegóły są opisane w par. § 4. poniżej
f) Płatność o której mowa w pkt e) powyżej, nie może być zrealizowana z
wykorzystaniem mechaniki ratalnej (raty Allegro lub inne).
4. Dodatkowo, obok warunków, o których mowa w ust. 3 powyżej, warunkiem
przyznania Kuponu promocyjnego jest wyrażenie zgody przez Użytkownika na:
a) przechowywanie danych lokalnie na urządzeniu końcowym Użytkownika (cookies),
b) działanie kodu JavaScript w ramach Serwisu Allegro.
5. Dokonanie wszystkich czynności, o których mowa w ust. 3 lit. a) – e) oraz łącznie
spełnienie warunków opisanych w ust. 4 powyżej, nie wcześniej niż [01.11.2017] i
nie później niż do [31.01.2018] (godz. 23: 59) spowoduje obniżenie wartości koszyka
(przy zakupach za min. 150zł) o kwotę [10] zł (słownie: dziesięć złotych)

6. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Promocji, jeżeli Uczestnik Promocji:
a) Narusza postanowienia Regulaminu,
b) W inny sposób narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w związku z
Promocją.
7. W przypadku, gdy Uczestnik Promocji podjął jakiekolwiek działania mające na celu
ominięcie zabezpieczeń lub mające wpływ na fałszowanie danych, Organizator
może bez uprzedniego powiadomienia usunąć Uczestnika z Promocji a Allegro
może dokonać blokady jego Konta w Serwisie Allegro.
§ 4.
Zasady wykorzystania Kuponu promocyjnego
1. Kupon promocyjny może być wykorzystany jedynie przy dokonaniu płatności za
Transakcję na Allegro w Oficjalnym Sklepie Finish (sma-Finish) w Serwisie Allegro o
wartości minimum 150 zł w ramach zakupów przez tzw. Koszyk w ciągu 3 tygodni od
aktywacji kuponu. Kupony promocyjne będą automatycznie dodane do konta
Użytkownika i przy dokonywaniu płatności za Transakcję na Allegro, o której mowa
powyżej obniżą automatycznie wartość koszyka o [10] zł.
2. Wartość Transakcji na Allegro, o której mowa w ust. 1 powyżej liczona jest od ceny
Towaru, wskazanej przez sprzedającego w parametrach oferty i nie obejmuje ona
kosztów dostawy.
3. W przypadku niewykorzystania Kuponu promocyjnego we wskazanym okresie Kupon
promocyjny straci ważność.
4. Kupon promocyjny powinien zostać zrealizowany w ramach jednej płatności za
Transakcję na Allegro w Oficjalnym Sklepie Finish (sma-Finish), przy czym może to
być Transakcja dotycząca jednego lub kilku Towarów, za które dokonanie zostanie
jedna płatność.
5. Liczba Kuponów promocyjnych jest ograniczona, w ten sposób, że na jedno Konto
przypadać może tylko [1] Kupon promocyjny.
6. Dodatkowo liczba Kuponów promocyjnych jest ograniczona ilościowo i wynosi [3’500,
słownie: trzy tysiące pięćset], Promocja kończy się automatycznie w momencie ich
wyczerpania lub z końcem regulaminowego terminu trwania Promocji określonego w
§ 1 pkt 4) powyżej, w zależności od tego, który termin przypadnie wcześniej.
7. W ramach Promocji do kwoty Transakcji na Allegro, o której mowa w ust.2 nie wlicza
się kwot wynikających z zakupu Kart Podarunkowych Allegro http://allegro.pl/kartyallegro-253758 dokonanych przez Użytkownika w Okresie Promocyjnym.
8. W przypadku więcej niż jednej promocji oferowanej w związku z daną Transakcją na
Allegro w tym samym czasie, Uczestnik może skorzystać tylko z jednej z nich w
ramach jednej Transakcji na Allegro. Promocje nie łączą się.
9. Kupony promocyjne nie podlegają sumowaniu w ramach jednej Transakcji na Allegro.
10. Uczestnik nie może wnioskować o zamianę Kuponu promocyjnego na ekwiwalent
pieniężny, ani na rabaty inne niż te opisane w Regulaminie.
§ 5.
Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące przyznawania i korzystania z Kuponów promocyjnych składać
można pisemnie na adres Organizatora tj. finish@bdsklep.eu; lub pisemnie na adres:

bdsklep.pl Sp. z o.o., ul. Gwiaździsta 69F, 01-651 Warszawa

2. W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji powinna ona określać: imię i nazwisko oraz
adres zamieszkania Uczestnika, a także opis i powód reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania.
§ 6.
Dane osobowe Uczestników
1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie przepisów Ustawy o
ochronie danych osobowych wyłącznie w celu poprawnego przeprowadzenia
Promocji, w tym rozpatrzenia reklamacji.
3. Uczestnicy podają dane dobrowolnie. Uczestnicy mają dostęp (i wgląd) do danych,
mogą edytować dane (oraz je zmieniać), a także monitorować proces przetwarzania
danych osobowych (i wnioskować o ich usunięcie) zgodnie z przepisami Ustawy o
ochronie danych osobowych.
§ 7.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny pod adresem:
https://kupony.allegro.pl/actions/Regulamin_Kupony_BD_SKLEP_02.10.2017_MD_4.2.pdf

w formacie umożliwiającym jego swobodny odczyt i wydruk.
2. Organizator nie pobiera podatków w związku z wydawaniem Kuponów
promocyjnych. Uczestnicy Promocji zobowiązani są do rozliczenia ewentualnego
podatku we własnym zakresie.
3. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

