
Regulamin promocji "Kredyt z Allegro Ads" 

 

§ 1. 

Wprowadzenie 

1. Organizatorem 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 zwany dalej „Allegro". 

2. Allegro jest odpowiedzialny za przeprowadzenie promocji „Kredyt z Allegro Ads”, zwanej dalej „Promocją” i jej prawidłowy przebieg. 

3. Promocja trwa w okresie od dnia 11.12.2018 do dnia 31.12.2018 r. („Okres Promocji") lub w przypadku wyczerpania puli Voucherów 

Promocyjnych do przyznania ostatniego Vouchera Promocyjnego. Kupony zostaną przyznane 300 (trzystu) pierwszym Użytkownikom, którzy 

przystąpią do Promocji i spełnią warunki wskazane w niniejszym Regulaminie. 

4. Partnerem Promocji jest: mBank S.A.  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18, 00-950 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000025237, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość na dzień 1.01.2018 r. wynosi 169.248.488 zł i jest opłacony w całości, 

posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5260215088 zwany dalej „Partnerem". 

 

§ 2. 

Definicje 

1. Serwis Allegro - internetowa platforma handlowa, dostępna w domenie allegro.pl, administrowana przez Allegro. 

2. Voucher promocyjny - voucher rabatowy, obejmujący prawo do skorzystania z rabatu o wartości 100 zł (sto złotych) na usługi reklamowe w 

ramach rozwiązania oferowanego przez Allegro w serwisie Allegro, tj. Usługi Ads. 

3. Usługa Ads – usługa świadczona na warunkach opisanych w Regulaminie usługi Ads znajdującym się na stronie: 

https://assets.allegrostatic.com/display-pl/prod-files/Regulamin_Allegro_Ads.pdf.  

4. Regulamin Allegro - regulamin Serwisu Allegro, którego aktualna treść znajduje się na stronie 

http://allegro.pl/country_pages/1/0/user_agreement.php. 

7. Użytkownik - podmiot, który 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); 

8. Transakcja na Allegro - procedury zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów pomiędzy Użytkownikami w ramach Serwisu Allegro, 

za pośrednictwem strony allegro.pl lub Aplikacji mobilnej zgodnie z Regulaminem Allegro.   

9. Towar - rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Transakcji na Allegro; 

10. Produkty Banku - produkty kredytowe oferowane przez Partnera Użytkownikom-przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność 

gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wyłącznie w ramach Allegro na zasadach i warunkach 

opisanych w „Regulaminie świadczenia usług pośrednictwa kredytowego w imieniu mBank S.A. drogą elektroniczną przez Allegro.pl sp. z o.o.”   

11. Regulamin - Regulamin Promocji, którego aktualna treść znajduje się na stronie https://kupony.allegro.pl/ 

12. Aplikacja mobilna — aplikacja udostępniana przez Allegro zainstalowana na urządzeniach mobilnych Użytkownika, umożliwiająca dostęp do 

Serwisu Allegro w systemach operacyjnych IOS (na urządzeniach iPhone i iPad) oraz systemach Android (w smartfonach i na tabletach). Zaleca się 

korzystanie każdorazowo z najnowszej opublikowanej wersji, dostępnej do pobrania w sklepach internetowych App Store (dla iOS) i Google Play 

(dla Android). Korzystanie z wersji innej niż najnowsza może skutkować brakiem dostępu do niektórych funkcjonalności. 

13. 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 Serwisu Allegro. 

 

§ 3. 

Zasady Ogólne Promocji 

1. Promocja adresowana jest do Użytkowników, którzy przystąpią do Promocji (dalej „Uczestnicy Promocji/Uczestnicy”) oraz spełnią łącznie 

warunki określone w punkcie 5 poniżej. Uczestnikiem Promocji mogą zostać: 

a. Użytkownicy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych; 

b. Użytkownicy spełniający łącznie wskazane w § 4 ust. 1 „Regulaminu świadczenia usług pośrednictwa kredytowego w imieniu mBank S.A. 

drogą elektroniczną przez Allegro.pl sp. z o.o.”, tj.: 

● są osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą i są zarejestrowani w polskim rejestrze 

przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

● posiadający co najmniej od dnia 1 stycznia 2017 r. Konto Firma, o którym mowa w pkt. 2.4 Regulaminu Allegro, w pełni 

aktywne zgodnie z pkt. 2.6. Regulaminu Allegro i niezawieszone, tj. niepodlegające sankcjom wskazanym w pkt. 8.4. ppkt e. 

Regulaminu Allegro; 

● których wartość sprzedanych Towarów w Serwisie Allegro, w ramach danego Konta dla ostatnich 12 miesięcy nie przekroczyła  

10.000.000 zł. 

2. W Promocji mogą wziąć udział wszyscy Użytkownicy, którzy po spełnieniu warunków określonych w ust. 1 powyżej, staną się Uczestnikami 

Promocji. 

3. Transakcje na Allegro objęte Promocją mogą być dokonywane poprzez dowolną przeglądarkę internetową oraz Aplikację mobilną. 

4. Promocja polega na przyznaniu Vouchera promocyjnego Uczestnikom, którzy spełnią łącznie następujące warunki: 

● w okresie od 11.12.2018 r. do 31.12.2018 r. złożą wniosek o Produkt Banku za pośrednictwem Serwisu Allegro zgodnie z zasadami 

opisanymi w „Regulaminie świadczenia usług pośrednictwa kredytowego w imieniu mBank S.A. drogą elektroniczną przez Allegro.pl sp. z 

o.o.” i zawrą z Partnerem umowę o Produkt Banku, 

● zaakceptują niniejszy Regulamin; akceptacja Regulaminu odbywa się poprzez przystąpienie do procesu kredytowego i złożenie wniosku o 

Produkt Banku zgodnie z „Regulaminem świadczenia usług pośrednictwa kredytowego w imieniu mBank S.A. drogą elektroniczną przez 

Allegro.pl sp. z o.o.”. 

http://allegro.pl/
https://assets.allegrostatic.com/display-pl/prod-files/Regulamin_Allegro_Ads.pdf
http://allegro.pl/
http://allegro.pl/
https://kupony.allegro.pl/


5. W terminie do 2 dni roboczych po uruchomieniu Produktu Banku w Serwisie Allegro, tj. po wypłacie środków na rachunek Użytkownika, który 

zawarł Umowę o Produkt Banku (zgodnie z warunkami umowy kredytowej), Voucher promocyjny będzie widoczny w ustawieniach Konta 

Uczestnika w Serwisie Allegro. 

6. Liczba Voucherów promocyjnych jest ograniczona, w ten sposób, że na jedno Konto przyznany może zostać tylko jeden Voucher promocyjny. 

 

 

§ 4. 

Zasady wykorzystania Vouchera promocyjnego 

1. Voucher promocyjny uprawnia Uczestnika do pomniejszenia jego wydatków poczynionych na Usługę Ads w okresie liczonym od dnia zawarcia 

przez Uczestnika umowy o Produkt Banku do upływu kolejnych 30 dni.  

2. Voucher promocyjny uprawnia Uczestnika do pomniejszenia jego wydatków poczynionych wyłącznie na Usługę Ads z wyłączeniem innych usług 

Allegro.  

3. Pomniejszenie wydatków Uczestnika poczynionych na Usługę Ads nastąpi poprzez obniżenie wysokości należności Allegro z tytułu świadczonej 

na rzecz danego Uczestnika Usługi Ads w poszczególnych okresach rozliczeniowych. Okres rozliczeniowy w ramach Usługi Ads obejmuje kres od 

25 dnia kalendarzowego w danym miesiącu do 25 dnia kalendarzowego kolejnego miesiąca. 

4. Jeśli w okresie o którym mowa w ust. 1 powyżej przypadają 2 okresy rozliczeniowe, a wartość Vouchera promocyjnego nie zostanie wykorzystana 

w całości w pierwszym okresie rozliczeniowym, pozostała wartość Vouchera zostanie rozliczona w kolejnym okresie rozliczeniowym. Voucher 

promocyjny można wykorzystać jednorazowo na dowolnym urządzeniu końcowym posiadającym dostęp do sieci Internet. 

5. Voucher promocyjny nie podlega wymianie na środki pieniężne, ani nie może być wykorzystywany częściami. 

 

 

§ 5.  

Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące przyznawania i korzystania z Voucherów promocyjnych składać można pisemnie na adres Allegro lub na adres e-mail 

ads@allegro.pl. Szczegółowe dane adresowe dostępne są na stronie: https://allegro.pl/pomoc/kontakt?kategoria=76428715-3f41-46f3-ab54-23a87576aae0 

2. Składana przez Uczestnika reklamacja powinna ona określać: imię i nazwisko, login oraz adres zamieszkania Uczestnika, a także opis i powód 

reklamacji. 

3. REKLAMACJE rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 

 

 

§ 6. 

Postanowienia końcowe 

1. Allegro nie pobiera żadnych podatków w związku z przyznawaniem Voucherów Promocyjnych. Użytkownicy powinni prowadzić prawidłowe 

rozliczenia podatkowe we własnym zakresie. 

2. Allegro zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu w Okresie Promocji, z zastrzeżeniem, że zmiana warunków Regulaminu pozostanie 

bez wpływu na prawa nabyte przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. 

3. W przypadku, gdy Uczestnik podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń lub mające wpływ na fałszowanie danych, Allegro 

może bez uprzedniego powiadomienia wykluczyć Uczestnika z Promocji. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Allegro, Regulaminu usługi Ads oraz 

Regulaminie świadczenia usług pośrednictwa kredytowego w imieniu mBank S.A. drogą elektroniczną przez Allegro.pl sp. z o.o. 
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