REGULAMIN PROMOCJI
„Wiosenne zakupy Mleka dla Bobasa”
§ 1.
1.
2.
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Wprowadzenie
Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji „Wiosenne
zakupy”.
Organizatorem Promocji 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, o kapitale zakładowym w wysokości 33.976.500,00 zł, posiadająca numer
identyfikacji podatkowej NIP: 527-25-25-995 (dalej „Organizator” lub „Grupa
Allegro”).
Partnerem Promocji jest PayU S.A. 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 0000274399, posiadającą numer
identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości
4.944.000 zł w całości opłaconym, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z
dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych
pod numerem IP1/2012. Nadzór nad wykonywaniem przez PayU działalności w
zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (dalej „Partner”
lub „PayU” ),
Promocja trwa w okresie od dnia 7 kwietnia 2017 r. od godz. 14:00 do wyczerpania
ilości Kuponów promocyjnych, jednak nie dłużej niż do dnia 26 kwietnia 2017 r. do godz.
23: 59 („Okres trwania Promocji”).
§2
Definicje
1. Serwis Allegro – internetowa platforma handlowa, dostępna w domenie allegro.pl,
prowadzona przez Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;
2. Kupon promocyjny - voucher o wartości 20 zł do wykorzystania na zakupy w
Serwisie Allegro; w kategorii Mleka modyfikowane, z wykluczeniem kategorii Mleka
początkowe https://allegro.pl/mleka-modyfikowane-poczatkowe-256973?order=m
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 fizyczna nieprowadząca działalności
gospodarczej (a) będąca Użytkownikiem, oraz (b) posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, oraz (c) spełniająca łącznie warunki, o których mowa w § 3 ust. 4
lit. a)-e) i ust. 5 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
niebędące Kontem Firma);
9. Konto – prowadzone dla Użytkownika przez Grupę 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
kupony.allegro.pl
11. Usługa PayU - usługa płatnicza w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych, w
zakresie przyjmowania przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu środków pieniężnych
przekazywanych przez Użytkownika będącego kupującym, z wykorzystaniem
udostępnionych mu kanałów płatności w celu zapłaty za Towar, które ewidencjonowane
są na rachunku płatniczym Użytkownika będącego sprzedającym.
§3
Zasady Ogólne Promocji
1. Promocja polega na możliwości odpłatnego nabycia Kuponu promocyjnego. Koszt
zakupu Kuponu promocyjnego wynosi 20 groszy. Nabycie Kuponu promocyjnego
następuje z chwilą kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, w procesie zawierania
Transakcji na Allegro, o której mowa w § 4 ust.4, o ile, Kupon promocyjny zaznaczony
został jako jedna z metod płatności za tę Transakcję na Allegro.
2. Promocja jest ograniczona ilością Kuponów promocyjnych, które zostaną
umożliwione do nabycia pierwszym 562 (słownie: pięcset sześcdziesiąt dwum)
Użytkownikom, którzy spełnią warunki określone w ust. 4- 5 poniżej.
3. W Promocji mogą wziąć udział wszyscy Użytkownicy, którzy po spełnieniu warunków
określonych w niniejszym Regulaminie staną się Uczestnikami Promocji.
4. W celu nabycia Kuponu promocyjnego, Uczestnik musi spełnić łącznie następujące
warunki:
a) być zarejestrowanym Użytkownikiem Serwisu Allegro i dokonać pełnej aktywacji Konta,
b) zaakceptować warunki Regulaminu,
c) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach handlowych przez Grupę
Allegro. Zgodę należy wyrazić na stronie http://allegro.pl/myaccount/Settings/notify.php
poprzez zaznaczenie następujących okien (checkboxów): Informacje handlowe od
Grupy Allegro Sp. z o.o. w szczególności: kupony rabatowe, zniżki na wystawianie,
zniżki na zakupy dobierane do Twoich preferencji;
d) w okresie od dnia 7.04.2017 do dnia 26.04.2017 r. zawrzeć Transakcję na Allegro o
wartości równej bądź wyższej 100 zł w kategorii: Mleka modyfikowane
https://allegro.pl/zywnosc-dla-dzieci-mleka-modyfikowane-99472?order=m,
z
wyłączeniem kategorii Mleka początkowe https://allegro.pl/mleka-modyfikowanepoczatkowe-256973?order=m , przy czym za wartość Transakcji na Allegro uważa się
cenę Towaru wskazaną przez Użytkownika będącego sprzedającym w Allegro, w
ramach oferty danego Towaru, która nie obejmuje kosztów dostawy Towaru,
e) w terminie do 26.04.2017 r. godz.23:59 skutecznie dokonać płatności za Transakcję na
Allegro, o której mowa pod lit. d) za pośrednictwem Usługi PayU.
5. Dodatkowo, obok warunków, o których mowa w ust. 4 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.
6. Dokonanie wszystkich czynności, o których mowa w ust. 4 lit. a) – e) oraz łącznie
spełnienie warunków opisanych w ust. 5 powyżej, nie wcześniej niż 7.04.2017 r.
(godz. 14:00) i nie później niż do 26.04.2017 r. (godz. 23:59) spowoduje wysłanie

przez Organizatora do Uczestnika, w dniu następującym po spełnieniu powyższych
warunków, wiadomości e-mail z informacją o możliwości nabycia Kuponu
promocyjnego od Organizatora za cenę 0,2 zł.
7. W przypadku woli nabycia przez Uczestnika Kuponu promocyjnego po cenie, o której
mowa w ust.6 powyżej, Uczestnik powinien kliknąć w aktywny przycisk „Odbierz
kupon” zamieszczony w treści wiadomości e-mail otrzymanej od Organizatora.
Kliknięcie w przycisk „Odbierz kupon” jest potwierdzeniem woli nabycia Kuponu
promocyjnego przez Uczestnika i nie jest równoznaczne z jego nabyciem, o którym
mowa w ust.1. powyżej.
8. 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.
9. W przypadku, gdy Uczestnik Promocji podjął jakiekolwiek działania mające na celu
ominięcie zabezpieczeń lub mające wpływ na fałszowanie danych, Organizator może
usunąć Uczestnika z Promocji.
§ 4.
Zasady wykorzystania Kuponu promocyjnego
1. Kupon promocyjny wygenerowany zostanie najpóźniej w ciągu 48 godzin, od chwili
naciśnięcia przez Uczestnika przycisku „Odbierz Kupon” załączonego do wiadomości
e-mail, o której mowa w § 3 ust.7.
2. Aby móc wykorzystać Kupon promocyjny, Uczestnik winien nabyć go, zgodnie z
postanowieniem w § 3 ust. 1 do dnia 30.04.2017 r.
3. Kupon promocyjny zostanie przypisany do Konta Uczestnika. Kupon promocyjny
będzie widoczny po zalogowaniu na Konto w zakładce „Moje Allegro” oraz dostępny
podczas wypełniania formularza dostawy i zapłaty podczas dokonania zakupu.
4. Kupon promocyjny może być wykorzystany jedynie w celu dokonania płatności za
Transakcję na Allegro o wartości minimum 100 zł w kategorii Mleka modyfikowane, z
wyłaczeniem kategorii Mleka początkowe https://allegro.pl/mleka-modyfikowanepoczatkowe-256973?order=m, maksymalnie do dnia 30.04.2017 do godziny 23:59.
5. Kupon promocyjny można zrealizować tylko w ramach zapłaty dokonywanej w ramach
usługi PayU (szybki przelew, karta), wybierając opcję „zapłać mniej/kupony”.
6. Wartość Transakcji na Allegro, o której mowa w ust. 4 powyżej liczona jest od ceny
Towaru, wskazanej przez sprzedającego w parametrach oferty i nie obejmuje ona
kosztów dostawy.
7. W przypadku, gdy Uczestnik nie spełni warunków określonych w ust. 2 powyżej,
możliwość nabycia i wykorzystania Kuponu promocyjnego wygasa.
8. Kupon promocyjny powinien zostać zrealizowany w ramach jednej płatności za
Transakcję na Allegro, przy czym może to być Transakcja dotycząca jednego lub kilku
Towarów, za które dokonanie zostanie jedna płatność.
9. Liczba Kuponów promocyjnych jest ograniczona, w ten sposób, że na jedno Konto
przypadać może tylko jeden Kupon promocyjny.
10. W ramach Promocji do kwoty Transakcji na Allegro, o której mowa w ust.3 nie wlicza
się kwot wynikających z zakupu Kart Podarunkowych Allegro (http://allegro.pl/kartyallegro-253758) dokonanych przez Użytkownika w Okresie Promocyjnym.
11. 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.
12. Kupony promocyjne nie podlegają sumowaniu w ramach jednej Transakcji na Allegro.

13. Uczestnik nie może wnioskować o zamianę Kuponu promocyjnego na ekwiwalent
pieniężny, ani na rabaty inne niż te opisane w Regulaminie.
14. Cena nabycia Kuponu promocyjnego, określona w § 3 ust. 1 doliczona zostanie do
salda Użytkownika na zasadach określonych w art. 9.1 Regulaminu Allegro.
15. Odstąpienie przez Użytkownika od Transakcji na Allegro, dzięki której Uczestnik
otrzymał możliwość nabycia kuponu promocyjnego, oznacza rezygnację z Promocji, a
przydzielony Kupon promocyjny nie może być wykorzystany. W przypadku uprzedniego
wykorzystania Kuponu promocyjnego, Uczestnik Promocji będzie zobowiązany do
pokrycia wartości uzyskanej w ten sposób ulgi przy dokonywanym zakupie.
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§ 5.
Reklamacje
Reklamacje dotyczące przyznawania i korzystania z Kuponów promocyjnych składać
można poprzez formularz kontaktowy Allegro bądź pisemnie na adres Organizatora tj.
ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.
W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji powinna ona określać: imię i nazwisko oraz
adres zamieszkania Uczestnika, a także opis i powód reklamacji.
W przypadku reklamacji Towarów zakupionych w ramach Promocji:
a) wymiana reklamowanych Towarów na identyczne, naprawa lub obniżenie ceny
oznacza zachowanie praw nabytych w związku z Promocją;
b) wymiana reklamowanych Towarów na inne lub odstąpienie od umowy oznacza
rezygnację z udziału w Promocji. Kupon promocyjny nie może być ponownie
wykorzystany.
Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania.

§ 6.
Dane osobowe Uczestników
1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie przepisów Ustawy o
ochronie danych osobowych wyłącznie w celu poprawnego przeprowadzenia Promocji.
2. 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: kupony.allegro.plw formacie umożliwiającym
jego swobodny odczyt i wydruk.
2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu w trakcie trwania
Promocji z zastrzeżeniem, że zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu
na prawa nabyte przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
3. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

