Regulamin kampanii promocyjnej – „Kupon na wysyłkę do 25 zł z Visa”
§1
Wstęp
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i sposób prowadzenia kampanii promocyjnej pod nazwą
„Kupon na wysyłkę do 25 zł z Visa”.

2. Organizatorami kampanii promocyjnej pod nazwą „Kupon na wysyłkę do 25 zł z Visa” (zwanej
dalej: „Kampanią promocyjną”) są MIH Allegro BV i Visa Europe (zwani dalej: „Organizatorami”).
Organizatorzy są odpowiedzialni za przeprowadzenie Kampanii promocyjnej oraz jej prawidłową
organizację.
3. Partnerami zaangażowanymi w Kampanię promocyjną są Grupa Allegro i PayU (zwani łącznie
dalej „Partnerami”).
4. Kampania promocyjna trwać będzie od 27 października do 16 listopada 2014 („Okres
promocyjny”), z zastrzeżeniem § 7 ust.2 niniejszego Regulaminu.
§2
Definicje
1. Allegro – internetowa platforma transakcyjna dostępna w domenie allegro.pl, której operatorem
jest Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
2. Aplikacja mobilna – aplikacja mobilna Allegro, nie starsza niż wersje 4.7.1 na iOS, 2.0.7 na
Windows Phone, 3.5.4. na Androida, zainstalowana na urządzeniach mobilnych użytkownika
i umożliwiająca dostęp do Allegro.pl w systemach operacyjnych iOS (na urządzeniach iPhone
i iPad), Android (w smartfonach i na tabletach) oraz Windows Phone (na smartfonach). Więcej

informacji na temat warunków dostępu do aplikacji mobilnej Allegro.pl dostępnych jest na
stronie: http://poznaj.allegro.pl/mobilne.
3. Grupa Allegro - Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul.
Grunwaldzkiej 182.
4. Konto PayU – prowadzone przez PayU pod unikalną nazwą konto będące zbiorem zasobów,
w którym gromadzone są dane użytkownika PayU oraz informacje o jego działaniach w ramach
usług świadczonych przez PayU na podstawie regulaminu dostępnego w domenie payu.pl.
5. Kupon na wysyłkę do 25 zł z Visa – rabat na koszty dostawy lub zwrot kosztów dostawy,
udzielany podczas zakupu towarów lub usług na Allegro poprzez Aplikację mobilną i płatności
z użyciem karty płatniczej Visa, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.

6. MIH Allegro B.V. – spółka z siedzibą w Hoofddorp, przy Taurusavenue 105, Holandia, wpisana do
rejestru handlowego w Amsterdamie pod numerem 34299842.
7. PayU – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182.
8. Regulamin

serwisu

–

Regulamin

serwisu

Allegro

dostępny

pod

adresem

http://allegro.pl/country_pages/1/0/user_agreement.php, zaakceptowany przez Użytkowników
przed rozpoczęciem korzystania z usług w ramach Allegro.
9. Transakcja na Allegro – transakcja zakupu dóbr lub usług na Allegro za pośrednictwem Aplikacji
mobilnej zgodnie z Regulaminem serwisu.
10. Uczestnik Promocji/Uczestnik – osoba (a) będąca Użytkownikiem, oraz (b) posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, oraz (c) będąca posiadaczem karty płatniczej VISA, oraz (d)
spełniająca warunki, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu (warunki (a) – (d) muszą być
spełnione łącznie).
11. Użytkownik – osoba (w tym osoba prawna), która po przejściu przez proces rejestracyjny (w tym
akceptacji Regulaminu serwisu) ma prawo dostępu do usług oferowanych na Allegro.pl,
w szczególności może uczestniczyć w Transakcjach na Allegro, zarówno jako kupujący, jak
i sprzedający.
12. Regulamin

–

Regulamin

kampanii

promocyjnej

dostępny

pod

adresem:

http://karty.allegro.pl/visa.
13. Visa Europe – Visa Europe Services Inc., spółka założona w Delaware, USA, prowadząca
działalność za pośrednictwem oddziału w Wielkiej Brytanii (numer BR007632), z siedzibą przy
1 Sheldon Square, Londyn W2 6TT.

§3
Zasady ogólne
1. W Kampanii promocyjnej mogą brać udział wszyscy Uczestnicy promocji.
2.

W celu uzyskania Kuponu na wysyłkę do 25 zł z Visa Uczestnik promocji musi wykonać
w Okresie promocyjnym następujące czynności:
a) zawrzeć Transakcję na Allegro poprzez Aplikację mobilną oraz zapłacić za nią w Aplikacji
mobilnej kartą płatniczą VISA, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, oraz
b) zaakceptować niniejszy Regulamin.

3.

Liczba Kuponów na wysyłkę do 25 zł z Visa jest ograniczona w Okresie promocyjnym do:

a) jednego na każdą Transakcję na Allegro,
b) dwudziestu na każdego Uczestnika promocji.
4.

Organizatorzy mogą wykluczyć Uczestnika z Kampanii promocyjnej, jeżeli Uczestnik promocji:
a) narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub Regulaminu serwisu,
b) prezentuje treści niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub w inny sposób narusza
przepisy prawa w związku z Kampanią promocyjną.
§4
Rabat lub zwrot

1. Kupon na wysyłkę do 25 zł z Visa jest ograniczony do kwoty 25 zł i udzielany jest w postaci
rabatu na koszty dostawy lub zwrotu kosztów dostawy (z zastrzeżeniem § 4 ust2 i § 4 ust3
poniżej) na daną Transakcję na Allegro, z zastrzeżeniem warunków przedstawionych w § 3 ust.2
niniejszego Regulaminu. Kupon na wysyłkę do 25 zł z Visa można wykorzystać wyłącznie na
pokrycie kosztów dostawy związanych z daną Transakcją na Allegro, na którą przyznano Kupon na
wysyłkę do 25 zł z Visa. W przypadku niewykorzystania w całości lub części kwoty 25 zł
przyznanej w postaci Kuponu na wysyłkę do 25 zł z Visa, zgodnie z postanowieniami § 4 ust2
poniżej, Uczestnik nie ma prawa otrzymania jej ekwiwalentu.
2. Uczestnik promocji płacący kartą Visa za Transakcję na Allegro zawieraną poprzez Aplikację
mobilną otrzyma Kupon na wysyłkę do 25 zł z Visa przed zakończeniem płatności, w formie
potrącenia od ostatecznej kwoty całkowitej należnej z tytułu Transakcji na Allegro,
z zastrzeżeniem postanowień ust. 3. W tym przypadku udzielenie Kuponu na wysyłkę do 25 zł
z Visa jest uzależnione od zakończenia płatności.
3. Uczestnik promocji płacący kartą Visa za Transakcję na Allegro zawieraną poprzez Aplikację
mobilną przy użyciu Konta PayU otrzyma Kupon na wysyłkę do 25 zł z Visa w formie zwrotu na
kartę Visa wykorzystaną do płatności w terminie do 14 dni roboczych od finalizacji Transakcji na
Allegro.
4. Kupony na wysyłkę do 25 zł z Visa mogą być wykorzystywane wyłącznie w odniesieniu do
Transakcji na Allegro zawieranych i opłacanych poprzez Aplikację mobilną.
5. 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.
6. Uczestnik promocji nie może wnioskować o zamianę Kuponu na wysyłkę do 25 zł z Visa na
ekwiwalent pieniężny, rabaty inne niż te opisane w niniejszym Regulaminie, ani na zwrot kosztów
dostawy związanych z inną Transakcją na Allegro niż tą, na którą przyznano Kupon na wysyłkę do

25 zł z Visa. Kuponu na wysyłkę do 25 zł z Visa nie można przenieść na innych Użytkowników ani
inne osoby trzecie.
§5
Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące przyznawania i korzystania z Kuponu na wysyłkę do 25 zł z Visa składać
można w okresie trwania Kampanii promocyjnej oraz w ciągu 14 dni od daty zakończenia
Kampanii promocyjnej, zgodnie z Regulaminem serwisu.
2. Reklamacja powinna określać: imię i nazwisko oraz adres Uczestnika, a także opis i powód
reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania przez Grupę Allegro.

§ 6 Dane osobowe Uczestników
1. Partnerzy są administratorami danych osobowych otrzymanych od Uczestników promocji. Dane
osobowe Uczestników promocji będą przetwarzane przez Partnerów zgodnie z postanowieniami
Regulaminu serwisu (http://allegro.pl/country_pages/1/0/user_agreement.php).
2. Dane osobowe Uczestników promocji będą przetwarzane na podstawie przepisów Ustawy
o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu poprawnego przeprowadzenia Kampanii
promocyjnej.
3. Uczestnicy promocji podają dane dobrowolnie. Uczestnicy promocji 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.
4. Visa Europe nie będzie przetwarzać żadnych danych osobowych w związku z Kampanią
promocyjną.

§7
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny od 27 października do 30 listopada 2014 roku pod adresem:
http://karty.allegro.pl/visa.
2. Organizatorzy mogą zawiesić wydawanie Kuponów na wysyłkę do 25 zł z Visa w trakcie trwania
Kampanii promocyjnej przed końcem okresu określonego w ust. 1, bez wpływu na prawa
Uczestników promocji, którzy przed takim zawiedzeniem wydawania Kuponów na wysyłkę do 25
zł z Visa spełniają warunki określone w § 3 ust. 2 powyżej, z których mogą oni korzystać do końca
trwania Kampanii promocyjnej.
3. Organizatorzy nie pobierają podatków w związku z wydawaniem Kuponów na wysyłkę do 25 zł

z Visa. Uczestnicy promocji zobowiązani są do rozliczenia właściwego podatku we własnym
zakresie.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że
zmiany nie mogą wprowadzać zasad mniej korzystnych ani pogarszających warunki obecnych
Uczestników promocji, ani też wpływać na prawa nabyte w ramach Kampanii promocyjnej.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przedłużenia Okresu promocyjnego.
6. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

