
Warunki Programu “Google na start”: 

 

 

 

1. Organizatorem programu 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, NIP 5252674798, dalej 

zwana Allegro.pl. 

2. Warunki programu  dotyczą (z wyłączeniem kwot, które ewentualnie zostały 

zwrócone) rabatu przyznawanego za skorzystanie z kampanii typu Google Ads 

zakładanej w panelu Allegro Ads (dalej “Bonus”). 

3. Bonus przysługuje użytkownikom korzystającym z kampanii Google Ads w ramach 

usługi Allegro Ads po raz pierwszy i przyznany może zostać tylko raz dla jednego 

Konta. Bonusu nie można przenieść na inną osobę ani też przypisać do innego 

Konta.  

4. Allegro.pl zastrzega sobie prawo do wyłączenia z promocji użytkowników 

korzystających z Bonusu w sposób naruszający postanowienia regulaminu, 

przepisy prawa lub czyniących ze swojego uprawnienia użytek sprzeczny ze 

społeczno-gospodarczym przeznaczeniem lub z zasadami współżycia społecznego. 

5. Bonus może zostać wykorzystany jedynie w ramach kontynuacji działań 

Użytkownika w ramach kampanii Google Ads w panelu Allegro Ads. 

6. Wartość Bonusu wynosi 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) brutto. Warunkiem 

otrzymania Bonusu jest: 

a. utworzenie po raz pierwszy kampanii Google Ads i 

b. wydanie w ramach tej kampanii kwoty większej bądź równej wartości 125 zł w 

terminie 30 dni kalendarzowych od dnia utworzenia tejże kampanii, z 

wyłączeniem kwot, które ewentualnie zostały zwrócone. 

Warunki wskazane w zdaniu poprzednim muszą być spełnione łącznie. Bonus 

zostanie przyznany użytkownikowi w ramach konta Allegro Ads w terminie do 5 

dni kalendarzowych liczonych od spełnienia warunku wydania 125 zł. Informacja 

o przyznaniu Bonusu pojawi się w panelu klienta usługi Allegro Ads. 

7. Organizator przyznawać będzie Bonus w terminie do 5 dni roboczych po 

spełnieniu przez użytkownika warunków wskazanych w pkt. 6 powyżej, przyznany 

Bonus będzie widoczny w Panelu Klienta w ramach Allegro Ads.  

8. Bonus zostanie wykorzystany do pomniejszenia należności użytkownika z tytułu 

wydatków  w ramach usługi Allegro Ads poczynionych po przyznaniu 

użytkownikowi Bonusu. Pomniejszenie nastąpi maksymalnie do kwoty 250 zł. W 

przypadku gdy wydatki użytkownika od dnia przyznania Bonusu do dnia 

zakończenia Promocji nie przekroczą 250 zł, kwota Bonusu będzie odpowiednio 

zmniejszona (np. jeśli w okresie programu użytkownik wyda na usługę Allegro Ads 

190 zł jego wydatki zostaną pomniejszone do wartości 190 zł). Informacja o 

poziomie wykorzystania kwoty promocyjnej będzie dostępna w panelu w zakładce 

“Bonusy”. 



9. Program trwa od 01.03.2019. do 31.12.2019 r. Kwota Bonusu może zostać wydana 

wyłącznie w okresie od dnia przyznania użytkownikowi Bonusu do upływu 

ostatniego dnia obowiązywania programu. Organizator zastrzega prawo 

wydłużenia okresu programu.  

10. Bonusu nie można odstąpić innej osobie ani też sprzedawać go lub wymieniać, bez 

względu na tytuł prawny.  

11. Założenie kampani Google Ads w panelu klienta usługi Allegro Ads oznaczać będzie 

przystąpienie do programu oraz i akceptację niniejszych warunków.  

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami promocji stosuje się 

odpowiednio postanowienia Regulaminu Allegro, Regulaminu Allegro Ads. 

 


