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Formularz zlecenia emisji reklam w Allegro.pl 
 

Wypełniony formularz oraz materiały reklamowe prosimy przesłać do osoby obsługującej Państwa po stronie Biura Reklamy Allegro.pl. 
 

ID kampanii  

Nazwa kampanii  

Termin kampanii  

Firma zlecająca  

Ulica  

Kod, miasto  

NIP  
 

 Imię i nazwisko  

E-mail  

Telefon  
 

 

Produkt reklamowy Parametry reklamy Model Start emisji Koniec emisji Cena za jednostkę Cena po 
dopłatach 

Rabat Jedn
ostka 

Ilość Wartość netto 

           

           

           

Wartość usługi bez podatku:       
Podatek VAT (23%):      
Razem do zapłaty:      
 

Na wyżej wymienioną kwotę faktury VAT zostaną wystawione w następujący sposób: 

Należność wymienioną powyżej ZLECENIODAWCA ureguluje w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.  

Niniejszym oświadczam, że firma, którą reprezentuję jest płatnikiem podatku VAT i upoważniam Biuro Reklamy Allegro.pl do wystawania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin Zlecenia Emisji Reklam, Cennik oraz specyfikację 

techniczną Biura Reklamy Allegro.pl.  W przypadku zmiany cennika reklamy Biura Reklamy, Allegro.pl skoryguje powyższe lub wystawi dodatkowe zlecenie na kwotę będącą różnicą między starą i nowa ceną zleconej reklamy. Zmiana będzie dotyczyła jedynie emisji, które nastąpią 

miesiąc po ogłoszeniu nowego cennika. Nowe lub skorygowane zlecenie powinno być przesłane do Allegro.pl najpóźniej na cztery tygodnie przed emisja, której dotyczy. Nienadesłanie takiego zlecenia będzie rozumiane jako rezygnacja z dalszej realizacji kampanii. 

Zleceniodawca na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1661) 

wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej oraz upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktury, duplikatu, korekty  bez podpisu Zleceniodawcy  

 
____________________________________________ 

Pieczątka, data i podpis ZLECENIODAWCY 

 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Potwierdzenie przyjęcia zlecenia 

mailto:reklama@allegro.pl
https://assets.allegrostatic.com/display-pl/Regulamin_sprzedazy_i_emisji_reklam_2019_lipiec2019.pdf
https://assets.allegrostatic.com/display-pl/documents/Regulamin_Allegro_Ads.pdf
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Parametry zleconych do emisji produktów reklamowych 

Każdy produkt emitowany na stronach Allegro.pl musi spełniać określone wymagania techniczne, zgodne ze Specyfikacją reklamową. Podstawowe informacje zawiera poniższa tabela.  

 

 

Produkt reklamowy Szerokość Wysokość Waga Dostępne formaty Link do szablonu Dodatkowe informacje 
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