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  Regulamin Promocji 
 „Promocja karta podarunkowa Allegro”  

 
 

I. DEFINICJE 
 
1. Promocja – promocja elektronarzędzi Bosch DIY pod nazwą  „Promocja karta 

podarunkowa Allegro” organizowana i prowadzona w formie sprzedaży premiowej na 
zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Celem Promocji jest zwiększenie 
sprzedaży wybranych elektronarzędzi Bosch DIY oferowanych przez Organizatora.  

 
2. Organizator – Robert Bosch spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie, adres: 02-231 Warszawa, ul. Jutrzenki 105, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000051814, kapitał zakładowy 197 443 600 PLN, NIP 526 10 27 992, 
REGON 011124535, numer rejestrowy BDO 000007792. 

 
3. Produkty – ID ofert objętych promocją wymienione poniżej: 

 
Numer ID Nazwa 

Produktu 
Link do oferty 

11146393725 szczotka 
akumulatorowa 3 6v 
universalbrush 
bosch 11146393725 

https://allegro.pl/oferta/szczotka-akumulatorowa-3-
6v-universalbrush-bosch-11146393725  

6749082126 pistolet malarski pfs 
3000 2 all paint 
bosch 6749082126 

https://allegro.pl/oferta/pistolet-malarski-pfs-3000-2-
all-paint-bosch-6749082126  

6749082159 pistolet malarski pfs 
5000 e all paint 
bosch 6749082159 

https://allegro.pl/oferta/pistolet-malarski-pfs-5000-e-
all-paint-bosch-6749082159  

6749119359 akumulatorowy 
pistolet do kleju pkp 
3 6 li bosch 
6749119359 

https://allegro.pl/oferta/akumulatorowy-pistolet-do-
kleju-pkp-3-6-li-bosch-6749119359  

12128039333 pompka kompresor 
universalpump 18v 
bosch korpus 
12128039333 

https://allegro.pl/oferta/pompka-kompresor-
universalpump-18v-bosch-korpus-12128039333  

12054965769 rozdrabniacz do 
galezi 2000w axt 
rapid 2000 bosch 
12054965769 

https://allegro.pl/oferta/rozdrabniacz-do-galezi-
2000w-axt-rapid-2000-bosch-12054965769  

11944226500 wkretarka bosch 
advancedimpact 18 
06039b5108 
11944226500 

https://allegro.pl/oferta/wkretarka-bosch-
advancedimpact-18-06039b5108-11944226500  

12013450123 wiertarka udarowa 
bosch 
advancedimpact 900 
12013450123 

https://allegro.pl/oferta/wiertarka-udarowa-bosch-
advancedimpact-900-12013450123 

11328196138 szlifierka delta 
bosch psm 200 aes 
11328196138 

https://allegro.pl/oferta/szlifierka-delta-bosch-psm-
200-aes-11328196138  

12328828722 wiertarko wkretarka 
bosch easydrill 18v 
40 12328828722 

https://allegro.pl/oferta/wiertarko-wkretarka-bosch-
easydrill-18v-40-12328828722  

12037946464 pistolet malarski 
easyspray 18v 100 
body korpus 
12037946464 

https://allegro.pl/oferta/pistolet-malarski-easyspray-
18v-100-body-korpus-12037946464  

https://allegro.pl/oferta/szczotka-akumulatorowa-3-6v-universalbrush-bosch-11146393725
https://allegro.pl/oferta/szczotka-akumulatorowa-3-6v-universalbrush-bosch-11146393725
https://allegro.pl/oferta/pistolet-malarski-pfs-3000-2-all-paint-bosch-6749082126
https://allegro.pl/oferta/pistolet-malarski-pfs-3000-2-all-paint-bosch-6749082126
https://allegro.pl/oferta/pistolet-malarski-pfs-5000-e-all-paint-bosch-6749082159
https://allegro.pl/oferta/pistolet-malarski-pfs-5000-e-all-paint-bosch-6749082159
https://allegro.pl/oferta/akumulatorowy-pistolet-do-kleju-pkp-3-6-li-bosch-6749119359
https://allegro.pl/oferta/akumulatorowy-pistolet-do-kleju-pkp-3-6-li-bosch-6749119359
https://allegro.pl/oferta/pompka-kompresor-universalpump-18v-bosch-korpus-12128039333
https://allegro.pl/oferta/pompka-kompresor-universalpump-18v-bosch-korpus-12128039333
https://allegro.pl/oferta/rozdrabniacz-do-galezi-2000w-axt-rapid-2000-bosch-12054965769
https://allegro.pl/oferta/rozdrabniacz-do-galezi-2000w-axt-rapid-2000-bosch-12054965769
https://allegro.pl/oferta/wkretarka-bosch-advancedimpact-18-06039b5108-11944226500
https://allegro.pl/oferta/wkretarka-bosch-advancedimpact-18-06039b5108-11944226500
https://allegro.pl/oferta/szlifierka-delta-bosch-psm-200-aes-11328196138
https://allegro.pl/oferta/szlifierka-delta-bosch-psm-200-aes-11328196138
https://allegro.pl/oferta/wiertarko-wkretarka-bosch-easydrill-18v-40-12328828722
https://allegro.pl/oferta/wiertarko-wkretarka-bosch-easydrill-18v-40-12328828722
https://allegro.pl/oferta/pistolet-malarski-easyspray-18v-100-body-korpus-12037946464
https://allegro.pl/oferta/pistolet-malarski-easyspray-18v-100-body-korpus-12037946464
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8154956379 zszywacz 
elektryczny ptk 14 
edt bosch 1000 
zszywek 
8154956379 

https://allegro.pl/oferta/zszywacz-elektryczny-ptk-
14-edt-bosch-1000-zszywek-8154956379  

8189825590 opalarka 1800w phg 
easyheat 600 bosch 
8189825590 

https://allegro.pl/oferta/opalarka-1800w-phg-
easyheat-600-bosch-8189825590  

10152477068 odkurzacz pionowy 
univac 18 bosch 1x2 
5ah 10152477068 

https://allegro.pl/oferta/odkurzacz-pionowy-univac-
18-bosch-1x2-5ah-10152477068  

10442156392 odkurzacz na sucho 
i mokro universalvac 
15 bosch 
10442156392 

https://allegro.pl/oferta/odkurzacz-na-sucho-i-
mokro-universalvac-15-bosch-10442156392  

11187668854 odkurzacz na sucho 
i mokro 
advancedvac 18v 8 
bosch 11187668854 

https://allegro.pl/oferta/odkurzacz-na-sucho-i-
mokro-advancedvac-18v-8-bosch-11187668854  

9915772778 latarka 
akumulatorowa 
universallamp bosch 
1x2 5ah 
9915772778 

https://allegro.pl/oferta/latarka-akumulatorowa-
universallamp-bosch-1x2-5ah-9915772778  

7551337969 rozdrabniacz do 
galezi bosch axt 25 
tc 230kg h 
7551337969 

https://allegro.pl/oferta/rozdrabniacz-do-galezi-
bosch-axt-25-tc-230kg-h-7551337969  

10905164326 nozyce easyshear 
bosch 2 noze do 
trawy i krzewow 
10905164326 

https://allegro.pl/oferta/nozyce-easyshear-bosch-2-
noze-do-trawy-i-krzewow-10905164326  

9208256211 sekator do 
zywoplotu 45cm 
420w ahs 45 16 
bosch 9208256211 

https://allegro.pl/oferta/sekator-do-zywoplotu-45cm-
420w-ahs-45-16-bosch-9208256211  

9927908007 akumulatorowa 
dmuchawa do lisci 
alb 18 li bosch 
9927908007 

https://allegro.pl/oferta/akumulatorowa-dmuchawa-
do-lisci-alb-18-li-bosch-9927908007  

10673458102 odkurzacz ogrodowy 
universalgardentidy 
2300 bosch 
10673458102 

https://allegro.pl/oferta/odkurzacz-ogrodowy-
universalgardentidy-2300-bosch-10673458102  

10837925718 pila teleskopowa 
universalchainpole 
18 bosch 1x2 5 
10837925718 

https://allegro.pl/oferta/pila-teleskopowa-
universalchainpole-18-bosch-1x2-5-10837925718  

9886912288 pila lancuchowa 
universalchain 18 
bosch korpus 
9886912288 

https://allegro.pl/oferta/pila-lancuchowa-
universalchain-18-bosch-korpus-9886912288  

9917365538 pompa do wody 
gardenpump 18 
bosch 1x2 5ah 
9917365538 

https://allegro.pl/oferta/pompa-do-wody-
gardenpump-18-bosch-1x2-5ah-9917365538  

12055255121 akumulatorowa 
szczotka 3 6v 
universal brush 
bosch 12055255121 

https://allegro.pl/oferta/akumulatorowa-szczotka-3-
6v-universal-brush-bosch-12055255121 

12559102530 nozyce do krzewow i 
trawy bosch 
easyshrear 
12559102530 

https://allegro.pl/oferta/nozyce-do-krzewow-i-trawy-
bosch-easyshrear-12559102530  

12154195861 akumulatorowa 
kosiarka citymower 
18v 32 300 bosch 
12154195861 

https://allegro.pl/oferta/akumulatorowa-kosiarka-
citymower-18v-32-300-bosch-12154195861  

https://allegro.pl/oferta/zszywacz-elektryczny-ptk-14-edt-bosch-1000-zszywek-8154956379
https://allegro.pl/oferta/zszywacz-elektryczny-ptk-14-edt-bosch-1000-zszywek-8154956379
https://allegro.pl/oferta/opalarka-1800w-phg-easyheat-600-bosch-8189825590
https://allegro.pl/oferta/opalarka-1800w-phg-easyheat-600-bosch-8189825590
https://allegro.pl/oferta/odkurzacz-pionowy-univac-18-bosch-1x2-5ah-10152477068
https://allegro.pl/oferta/odkurzacz-pionowy-univac-18-bosch-1x2-5ah-10152477068
https://allegro.pl/oferta/odkurzacz-na-sucho-i-mokro-universalvac-15-bosch-10442156392
https://allegro.pl/oferta/odkurzacz-na-sucho-i-mokro-universalvac-15-bosch-10442156392
https://allegro.pl/oferta/odkurzacz-na-sucho-i-mokro-advancedvac-18v-8-bosch-11187668854
https://allegro.pl/oferta/odkurzacz-na-sucho-i-mokro-advancedvac-18v-8-bosch-11187668854
https://allegro.pl/oferta/latarka-akumulatorowa-universallamp-bosch-1x2-5ah-9915772778
https://allegro.pl/oferta/latarka-akumulatorowa-universallamp-bosch-1x2-5ah-9915772778
https://allegro.pl/oferta/rozdrabniacz-do-galezi-bosch-axt-25-tc-230kg-h-7551337969
https://allegro.pl/oferta/rozdrabniacz-do-galezi-bosch-axt-25-tc-230kg-h-7551337969
https://allegro.pl/oferta/nozyce-easyshear-bosch-2-noze-do-trawy-i-krzewow-10905164326
https://allegro.pl/oferta/nozyce-easyshear-bosch-2-noze-do-trawy-i-krzewow-10905164326
https://allegro.pl/oferta/sekator-do-zywoplotu-45cm-420w-ahs-45-16-bosch-9208256211
https://allegro.pl/oferta/sekator-do-zywoplotu-45cm-420w-ahs-45-16-bosch-9208256211
https://allegro.pl/oferta/akumulatorowa-dmuchawa-do-lisci-alb-18-li-bosch-9927908007
https://allegro.pl/oferta/akumulatorowa-dmuchawa-do-lisci-alb-18-li-bosch-9927908007
https://allegro.pl/oferta/odkurzacz-ogrodowy-universalgardentidy-2300-bosch-10673458102
https://allegro.pl/oferta/odkurzacz-ogrodowy-universalgardentidy-2300-bosch-10673458102
https://allegro.pl/oferta/pila-teleskopowa-universalchainpole-18-bosch-1x2-5-10837925718
https://allegro.pl/oferta/pila-teleskopowa-universalchainpole-18-bosch-1x2-5-10837925718
https://allegro.pl/oferta/pila-lancuchowa-universalchain-18-bosch-korpus-9886912288
https://allegro.pl/oferta/pila-lancuchowa-universalchain-18-bosch-korpus-9886912288
https://allegro.pl/oferta/pompa-do-wody-gardenpump-18-bosch-1x2-5ah-9917365538
https://allegro.pl/oferta/pompa-do-wody-gardenpump-18-bosch-1x2-5ah-9917365538
https://allegro.pl/oferta/nozyce-do-krzewow-i-trawy-bosch-easyshrear-12559102530
https://allegro.pl/oferta/nozyce-do-krzewow-i-trawy-bosch-easyshrear-12559102530
https://allegro.pl/oferta/akumulatorowa-kosiarka-citymower-18v-32-300-bosch-12154195861
https://allegro.pl/oferta/akumulatorowa-kosiarka-citymower-18v-32-300-bosch-12154195861
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10479126214 pila nanoblade 
advancedcut 18 2 
5ah ladowar bosch 
10479126214 

https://allegro.pl/oferta/pila-nanoblade-
advancedcut-18-2-5ah-ladowar-bosch-
10479126214  

12127848537 nozyce do traw 
krzewow bosch 
advancedshear 18v 
10 12127848537 

https://allegro.pl/oferta/nozyce-do-traw-krzewow-
bosch-advancedshear-18v-10-12127848537 

7699264299 bosch pfs 5000 e 
pistolet do 
malowania 1200w 
3m2 m 7699264299 

https://allegro.pl/oferta/bosch-pfs-5000-e-pistolet-
do-malowania-1200w-3m2-m-7699264299  

12083022085 nozyce do 
zywoplotu bosch 
easyhedgecut 18 45 
12083022085 

https://allegro.pl/oferta/nozyce-do-zywoplotu-bosch-
easyhedgecut-18-45-12083022085  

12182833272 akumulatorowa pila 
ogrodowa bosch keo 

https://www.narzedzia.pl/akumulatorowa-pila-
ogrodowa-bosch-keo,40466.html  

12170534140 podkaszarka bosch 
easygrasscut 18v 
230 12170534140 

https://allegro.pl/oferta/podkaszarka-bosch-
easygrasscut-18v-230-12170534140  

11927741950 nozyce isio 3 bosch 
2 noze do trawy 
krzewow 
11927741950 

https://allegro.pl/oferta/nozyce-isio-3-bosch-2-noze-
do-trawy-krzewow-11927741950  

12091259295 nozyce do trawy i 
krzewow advanced 
18v 10 bosch 
12091259295 

https://allegro.pl/oferta/nozyce-do-trawy-i-krzewow-
advanced-18v-10-bosch-12091259295  

11856062239 pila akumulatorowa 
keo 18v bosch 1x2 
5ah 11856062239 

https://allegro.pl/oferta/pila-akumulatorowa-keo-
18v-bosch-1x2-5ah-11856062239  

11924961708 myjka cisnieniowa 
advancedaquatak 
160 bosch 
11924961708 

https://allegro.pl/oferta/myjka-cisnieniowa-
advancedaquatak-160-bosch-11924961708  

11921477523 myjka cisnieniowa 
universalaquatak 
135 bosch 
11921477523 

https://allegro.pl/oferta/myjka-cisnieniowa-
universalaquatak-135-bosch-11921477523  

11924769718 myjka cisnieniowa 
advancedaquatak 
140 bosch 
11924769718 

https://allegro.pl/oferta/myjka-cisnieniowa-
advancedaquatak-140-bosch-11924769718  

10439307168 akumulatorowy 
sekator ogrodowy  

https://allegro.pl/oferta/akumulatorowy-sekator-
ogrodowy-easyprune-bosch-10439307168  

8981300825 bosch glassvac 
myjka do okien szyb 
luster szkla 
8981300825 

https://allegro.pl/oferta/bosch-glassvac-myjka-do-
okien-szyb-luster-szkla-8981300825  

11987016022 sekator do 
zywoplotu 
advancedhedgecut 
65 bosch 
11987016022 

https://allegro.pl/oferta/sekator-do-zywoplotu-
advancedhedgecut-65-bosch-11987016022  

12308894500 akumulatorowe 
nozyce do trawy 
krzewow isio 3 
bosch 12308894500 

https://allegro.pl/oferta/akumulatorowe-nozyce-do-
trawy-krzewow-isio-3-bosch-12308894500  

11884798807 sekator nozyce do 
zywoplotu 
easyhedgecut 45 
bosch 11884798807 

https://allegro.pl/oferta/sekator-nozyce-do-
zywoplotu-easyhedgecut-45-bosch-11884798807  

12079318746 akumulatorowa pila 
szablasta keo 18v 
bosch 12079318746 

https://allegro.pl/oferta/akumulatorowa-pila-
szablasta-keo-18v-bosch-12079318746  

https://allegro.pl/oferta/pila-nanoblade-advancedcut-18-2-5ah-ladowar-bosch-10479126214
https://allegro.pl/oferta/pila-nanoblade-advancedcut-18-2-5ah-ladowar-bosch-10479126214
https://allegro.pl/oferta/pila-nanoblade-advancedcut-18-2-5ah-ladowar-bosch-10479126214
https://allegro.pl/oferta/bosch-pfs-5000-e-pistolet-do-malowania-1200w-3m2-m-7699264299
https://allegro.pl/oferta/bosch-pfs-5000-e-pistolet-do-malowania-1200w-3m2-m-7699264299
https://allegro.pl/oferta/nozyce-do-zywoplotu-bosch-easyhedgecut-18-45-12083022085
https://allegro.pl/oferta/nozyce-do-zywoplotu-bosch-easyhedgecut-18-45-12083022085
https://www.narzedzia.pl/akumulatorowa-pila-ogrodowa-bosch-keo,40466.html
https://www.narzedzia.pl/akumulatorowa-pila-ogrodowa-bosch-keo,40466.html
https://allegro.pl/oferta/podkaszarka-bosch-easygrasscut-18v-230-12170534140
https://allegro.pl/oferta/podkaszarka-bosch-easygrasscut-18v-230-12170534140
https://allegro.pl/oferta/nozyce-isio-3-bosch-2-noze-do-trawy-krzewow-11927741950
https://allegro.pl/oferta/nozyce-isio-3-bosch-2-noze-do-trawy-krzewow-11927741950
https://allegro.pl/oferta/nozyce-do-trawy-i-krzewow-advanced-18v-10-bosch-12091259295
https://allegro.pl/oferta/nozyce-do-trawy-i-krzewow-advanced-18v-10-bosch-12091259295
https://allegro.pl/oferta/pila-akumulatorowa-keo-18v-bosch-1x2-5ah-11856062239
https://allegro.pl/oferta/pila-akumulatorowa-keo-18v-bosch-1x2-5ah-11856062239
https://allegro.pl/oferta/myjka-cisnieniowa-advancedaquatak-160-bosch-11924961708
https://allegro.pl/oferta/myjka-cisnieniowa-advancedaquatak-160-bosch-11924961708
https://allegro.pl/oferta/myjka-cisnieniowa-universalaquatak-135-bosch-11921477523
https://allegro.pl/oferta/myjka-cisnieniowa-universalaquatak-135-bosch-11921477523
https://allegro.pl/oferta/myjka-cisnieniowa-advancedaquatak-140-bosch-11924769718
https://allegro.pl/oferta/myjka-cisnieniowa-advancedaquatak-140-bosch-11924769718
https://allegro.pl/oferta/akumulatorowy-sekator-ogrodowy-easyprune-bosch-10439307168
https://allegro.pl/oferta/akumulatorowy-sekator-ogrodowy-easyprune-bosch-10439307168
https://allegro.pl/oferta/bosch-glassvac-myjka-do-okien-szyb-luster-szkla-8981300825
https://allegro.pl/oferta/bosch-glassvac-myjka-do-okien-szyb-luster-szkla-8981300825
https://allegro.pl/oferta/sekator-do-zywoplotu-advancedhedgecut-65-bosch-11987016022
https://allegro.pl/oferta/sekator-do-zywoplotu-advancedhedgecut-65-bosch-11987016022
https://allegro.pl/oferta/akumulatorowe-nozyce-do-trawy-krzewow-isio-3-bosch-12308894500
https://allegro.pl/oferta/akumulatorowe-nozyce-do-trawy-krzewow-isio-3-bosch-12308894500
https://allegro.pl/oferta/sekator-nozyce-do-zywoplotu-easyhedgecut-45-bosch-11884798807
https://allegro.pl/oferta/sekator-nozyce-do-zywoplotu-easyhedgecut-45-bosch-11884798807
https://allegro.pl/oferta/akumulatorowa-pila-szablasta-keo-18v-bosch-12079318746
https://allegro.pl/oferta/akumulatorowa-pila-szablasta-keo-18v-bosch-12079318746
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12195689590 kosiarka elektryczna 
rotak 32cm 1200w 
arm 32 bosch 
12195689590 

https://allegro.pl/oferta/kosiarka-elektryczna-rotak-
32cm-1200w-arm-32-bosch-12195689590  

12055089436 myjka cisnieniowa 
easy aquatak 110 
6008a7f00 bosch 
12055089436 

https://allegro.pl/oferta/myjka-cisnieniowa-easy-
aquatak-110-6008a7f00-bosch-12055089436  

12051361007 odkurzacz ogrodowy 
universal gardentidy 
2300 bosch 
12051361007 

https://allegro.pl/oferta/odkurzacz-ogrodowy-
universal-gardentidy-2300-bosch-12051361007  

10814219975 akumulatorowe 
nozyce ogrodowe 
easyprune bosch 
10814219975 

https://allegro.pl/oferta/akumulatorowe-nozyce-
ogrodowe-easyprune-bosch-10814219975  

12296249489 pila teleskopowa 
universal chainpole 
18 2 5a bosch 
12296249489 

https://allegro.pl/oferta/pila-teleskopowa-universal-
chainpole-18-2-5a-bosch-12296249489  

12233921601 podkaszarka do 
trawy 18v 
easygrasscut 18 
bosch 12233921601 

https://allegro.pl/oferta/podkaszarka-do-trawy-18v-
easygrasscut-18-bosch-12233921601  

12588801457 pionowy odkurzacz 
bezprzewodowy 
universalvac bosch 
12588801457 

https://allegro.pl/oferta/pionowy-odkurzacz-
bezprzewodowy-universalvac-bosch-12588801457  

11944552716 odkurzacz na sucho 
i mokro vac 18v 8 
bosch 11944552716 

https://allegro.pl/oferta/odkurzacz-na-sucho-i-
mokro-vac-18v-8-bosch-11944552716  

12611024360 rozdrabniacz bosch 
axt 25tc worek na 
odpady 
12611024360 

https://allegro.pl/oferta/rozdrabniacz-bosch-axt-
25tc-worek-na-odpady-12611024360  

11352653380 akumulatorowa pila 
ogrodowa bosch keo 
11352653380 

https://allegro.pl/oferta/akumulatorowa-pila-
ogrodowa-bosch-keo-11352653380  

12191973776 nozyce do 
zywoplotow bosch 
universalhedgecut 
50 12191973776 

https://allegro.pl/oferta/nozyce-do-zywoplotow-
bosch-universalhedgecut-50-12191973776  

10511650394 odkurzacz 
dmuchawa do lisci 
bosch 
universalgarden 
10511650394 

https://allegro.pl/oferta/odkurzacz-dmuchawa-do-
lisci-bosch-universalgarden-10511650394  

10914715321 pilarka 
akumulatorowa 
bosch easycut 12 v 
10914715321 

https://allegro.pl/oferta/pilarka-akumulatorowa-
bosch-easycut-12-v-10914715321  

7868365141 bosch nanoblade 
easycut 12 set pila 
akumulatorowa 
7868365141 

https://allegro.pl/oferta/bosch-nanoblade-easycut-
12-set-pila-akumulatorowa-7868365141  

8100961098 narzedzie 
wielofunkcyjne pmf 
220 ce bosch 
8100961098 

https://allegro.pl/oferta/narzedzie-wielofunkcyjne-
pmf-220-ce-bosch-8100961098  

6749054842 pilarka tarczowa 
1200w pks 55 bosch 
1 pila 6749054842 

https://allegro.pl/oferta/pilarka-tarczowa-1200w-pks-
55-bosch-1-pila-6749054842  

6749055669 frezarka pof 1400 
ace bosch walizka 7 
frezow 6749055669 

https://allegro.pl/oferta/frezarka-pof-1400-ace-
bosch-walizka-7-frezow-6749055669  

7545469557 strug elektryczny 
550w pho 1500 
bosch 7545469557 

https://allegro.pl/oferta/strug-elektryczny-550w-pho-
1500-bosch-7545469557  

https://allegro.pl/oferta/kosiarka-elektryczna-rotak-32cm-1200w-arm-32-bosch-12195689590
https://allegro.pl/oferta/kosiarka-elektryczna-rotak-32cm-1200w-arm-32-bosch-12195689590
https://allegro.pl/oferta/myjka-cisnieniowa-easy-aquatak-110-6008a7f00-bosch-12055089436
https://allegro.pl/oferta/myjka-cisnieniowa-easy-aquatak-110-6008a7f00-bosch-12055089436
https://allegro.pl/oferta/odkurzacz-ogrodowy-universal-gardentidy-2300-bosch-12051361007
https://allegro.pl/oferta/odkurzacz-ogrodowy-universal-gardentidy-2300-bosch-12051361007
https://allegro.pl/oferta/akumulatorowe-nozyce-ogrodowe-easyprune-bosch-10814219975
https://allegro.pl/oferta/akumulatorowe-nozyce-ogrodowe-easyprune-bosch-10814219975
https://allegro.pl/oferta/pila-teleskopowa-universal-chainpole-18-2-5a-bosch-12296249489
https://allegro.pl/oferta/pila-teleskopowa-universal-chainpole-18-2-5a-bosch-12296249489
https://allegro.pl/oferta/podkaszarka-do-trawy-18v-easygrasscut-18-bosch-12233921601
https://allegro.pl/oferta/podkaszarka-do-trawy-18v-easygrasscut-18-bosch-12233921601
https://allegro.pl/oferta/pionowy-odkurzacz-bezprzewodowy-universalvac-bosch-12588801457
https://allegro.pl/oferta/pionowy-odkurzacz-bezprzewodowy-universalvac-bosch-12588801457
https://allegro.pl/oferta/odkurzacz-na-sucho-i-mokro-vac-18v-8-bosch-11944552716
https://allegro.pl/oferta/odkurzacz-na-sucho-i-mokro-vac-18v-8-bosch-11944552716
https://allegro.pl/oferta/rozdrabniacz-bosch-axt-25tc-worek-na-odpady-12611024360
https://allegro.pl/oferta/rozdrabniacz-bosch-axt-25tc-worek-na-odpady-12611024360
https://allegro.pl/oferta/akumulatorowa-pila-ogrodowa-bosch-keo-11352653380
https://allegro.pl/oferta/akumulatorowa-pila-ogrodowa-bosch-keo-11352653380
https://allegro.pl/oferta/nozyce-do-zywoplotow-bosch-universalhedgecut-50-12191973776
https://allegro.pl/oferta/nozyce-do-zywoplotow-bosch-universalhedgecut-50-12191973776
https://allegro.pl/oferta/odkurzacz-dmuchawa-do-lisci-bosch-universalgarden-10511650394
https://allegro.pl/oferta/odkurzacz-dmuchawa-do-lisci-bosch-universalgarden-10511650394
https://allegro.pl/oferta/pilarka-akumulatorowa-bosch-easycut-12-v-10914715321
https://allegro.pl/oferta/pilarka-akumulatorowa-bosch-easycut-12-v-10914715321
https://allegro.pl/oferta/bosch-nanoblade-easycut-12-set-pila-akumulatorowa-7868365141
https://allegro.pl/oferta/bosch-nanoblade-easycut-12-set-pila-akumulatorowa-7868365141
https://allegro.pl/oferta/narzedzie-wielofunkcyjne-pmf-220-ce-bosch-8100961098
https://allegro.pl/oferta/narzedzie-wielofunkcyjne-pmf-220-ce-bosch-8100961098
https://allegro.pl/oferta/pilarka-tarczowa-1200w-pks-55-bosch-1-pila-6749054842
https://allegro.pl/oferta/pilarka-tarczowa-1200w-pks-55-bosch-1-pila-6749054842
https://allegro.pl/oferta/frezarka-pof-1400-ace-bosch-walizka-7-frezow-6749055669
https://allegro.pl/oferta/frezarka-pof-1400-ace-bosch-walizka-7-frezow-6749055669
https://allegro.pl/oferta/strug-elektryczny-550w-pho-1500-bosch-7545469557
https://allegro.pl/oferta/strug-elektryczny-550w-pho-1500-bosch-7545469557
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7547121609 wyrzynarka 500w 
pst 650 bosch 
walizka 10 brzesz 
7547121609 

https://allegro.pl/oferta/wyrzynarka-500w-pst-650-
bosch-walizka-10-brzesz-7547121609  

10755560073 pila szablasta 900w 
psa 700 e bosch 
brzeszczot 
10755560073 

https://allegro.pl/oferta/pila-szablasta-900w-psa-
700-e-bosch-brzeszczot-10755560073  

9869454512 pila szablasta 
advancedrecip 18 
bosch korpus body 
9869454512 

https://allegro.pl/oferta/pila-szablasta-
advancedrecip-18-bosch-korpus-body-9869454512  

11149731865 stol roboczy pwb 
600 bosch 
11149731865 

https://allegro.pl/oferta/stol-roboczy-pwb-600-
bosch-11149731865  

10424978159 akumulator 
wyrzynarka pst 18 li 
0603011020 bosch 
10424978159 

https://allegro.pl/oferta/akumulator-wyrzynarka-pst-
18-li-0603011020-bosch-10424978159  

10841020606 pila pilarka tarczowa 
18 v pks 18 li bosch 
10841020606 

https://allegro.pl/oferta/pila-pilarka-tarczowa-18-v-
pks-18-li-bosch-10841020606  

12182667835 bosch pks 55 pila 
pilarka tarczowa 
1200w 160mm 
7169049135 

https://allegro.pl/oferta/bosch-pks-55-pila-pilarka-
tarczowa-1200w-160mm-7169049135  

9569888557 frezarka 
gornowrzecionowa 
bosch pof 1200 ae 
9569888557 

https://allegro.pl/oferta/frezarka-gornowrzecionowa-
bosch-pof-1200-ae-9569888557  

12083468262 strug bosch pho 
2000 12083468262 

https://allegro.pl/oferta/strug-bosch-pho-2000-
12083468262 

12495214015 wyrzynarka bosch 
pst 900 pel 
12495214015 

https://allegro.pl/oferta/wyrzynarka-bosch-pst-900-
pel-12495214015  

12462747419 pila tarczowa bosch 
pks 18 li 
12462747419 

https://allegro.pl/oferta/pila-tarczowa-bosch-pks-18-
li-12462747419  

9553012583 pilarka tarczowa 
bosch pks 40 
9553012583 

https://allegro.pl/oferta/pilarka-tarczowa-bosch-pks-
40-9553012583  

9912256099 wyrzynarka 
akumulatorowa pst 
18 li bosch korpus 
9912256099 

https://allegro.pl/oferta/wyrzynarka-akumulatorowa-
pst-18-li-bosch-korpus-9912256099  

12080041838 wyrzynarka easysaw 
18v 70 bosch korpus 
12080041838 

https://allegro.pl/oferta/wyrzynarka-easysaw-18v-
70-bosch-korpus-12080041838  

8322013937 narzedzie 
wielofunkcyjne pmf 
2000ce bosch 
starlock 
8322013937 

https://allegro.pl/oferta/narzedzie-wielofunkcyjne-
pmf-2000ce-bosch-starlock-8322013937  

6749055559 frezarka pof 1200 ae 
bosch 1 frez 
6749055559 

https://allegro.pl/oferta/frezarka-pof-1200-ae-bosch-
1-frez-6749055559  

7277829907 wyrzynarka 620w 
pst 900 pel bosch 
walizka 10 brze 
7277829907 

https://allegro.pl/oferta/wyrzynarka-620w-pst-900-
pel-bosch-walizka-10-brze-7277829907  

9907868703 pilarka tarczowa pks 
18 li bosch korpus 
body 9907868703 

https://allegro.pl/oferta/pilarka-tarczowa-pks-18-li-
bosch-korpus-body-9907868703  

12100941053 pilarka tarczowa 
universalcirc 12 
bosch korpus 
12100941053 

https://allegro.pl/oferta/pilarka-tarczowa-
universalcirc-12-bosch-korpus-12100941053  

https://allegro.pl/oferta/wyrzynarka-500w-pst-650-bosch-walizka-10-brzesz-7547121609
https://allegro.pl/oferta/wyrzynarka-500w-pst-650-bosch-walizka-10-brzesz-7547121609
https://allegro.pl/oferta/pila-szablasta-900w-psa-700-e-bosch-brzeszczot-10755560073
https://allegro.pl/oferta/pila-szablasta-900w-psa-700-e-bosch-brzeszczot-10755560073
https://allegro.pl/oferta/pila-szablasta-advancedrecip-18-bosch-korpus-body-9869454512
https://allegro.pl/oferta/pila-szablasta-advancedrecip-18-bosch-korpus-body-9869454512
https://allegro.pl/oferta/stol-roboczy-pwb-600-bosch-11149731865
https://allegro.pl/oferta/stol-roboczy-pwb-600-bosch-11149731865
https://allegro.pl/oferta/akumulator-wyrzynarka-pst-18-li-0603011020-bosch-10424978159
https://allegro.pl/oferta/akumulator-wyrzynarka-pst-18-li-0603011020-bosch-10424978159
https://allegro.pl/oferta/pila-pilarka-tarczowa-18-v-pks-18-li-bosch-10841020606
https://allegro.pl/oferta/pila-pilarka-tarczowa-18-v-pks-18-li-bosch-10841020606
https://allegro.pl/oferta/bosch-pks-55-pila-pilarka-tarczowa-1200w-160mm-7169049135
https://allegro.pl/oferta/bosch-pks-55-pila-pilarka-tarczowa-1200w-160mm-7169049135
https://allegro.pl/oferta/frezarka-gornowrzecionowa-bosch-pof-1200-ae-9569888557
https://allegro.pl/oferta/frezarka-gornowrzecionowa-bosch-pof-1200-ae-9569888557
https://allegro.pl/oferta/wyrzynarka-bosch-pst-900-pel-12495214015
https://allegro.pl/oferta/wyrzynarka-bosch-pst-900-pel-12495214015
https://allegro.pl/oferta/pila-tarczowa-bosch-pks-18-li-12462747419
https://allegro.pl/oferta/pila-tarczowa-bosch-pks-18-li-12462747419
https://allegro.pl/oferta/pilarka-tarczowa-bosch-pks-40-9553012583
https://allegro.pl/oferta/pilarka-tarczowa-bosch-pks-40-9553012583
https://allegro.pl/oferta/wyrzynarka-akumulatorowa-pst-18-li-bosch-korpus-9912256099
https://allegro.pl/oferta/wyrzynarka-akumulatorowa-pst-18-li-bosch-korpus-9912256099
https://allegro.pl/oferta/wyrzynarka-easysaw-18v-70-bosch-korpus-12080041838
https://allegro.pl/oferta/wyrzynarka-easysaw-18v-70-bosch-korpus-12080041838
https://allegro.pl/oferta/narzedzie-wielofunkcyjne-pmf-2000ce-bosch-starlock-8322013937
https://allegro.pl/oferta/narzedzie-wielofunkcyjne-pmf-2000ce-bosch-starlock-8322013937
https://allegro.pl/oferta/frezarka-pof-1200-ae-bosch-1-frez-6749055559
https://allegro.pl/oferta/frezarka-pof-1200-ae-bosch-1-frez-6749055559
https://allegro.pl/oferta/wyrzynarka-620w-pst-900-pel-bosch-walizka-10-brze-7277829907
https://allegro.pl/oferta/wyrzynarka-620w-pst-900-pel-bosch-walizka-10-brze-7277829907
https://allegro.pl/oferta/pilarka-tarczowa-pks-18-li-bosch-korpus-body-9907868703
https://allegro.pl/oferta/pilarka-tarczowa-pks-18-li-bosch-korpus-body-9907868703
https://allegro.pl/oferta/pilarka-tarczowa-universalcirc-12-bosch-korpus-12100941053
https://allegro.pl/oferta/pilarka-tarczowa-universalcirc-12-bosch-korpus-12100941053
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12087398426 szlifierka 
uniwersalna 
easysander 12 
bosch korpus 
12087398426 

https://allegro.pl/oferta/szlifierka-uniwersalna-
easysander-12-bosch-korpus-12087398426  

12677953904 frezarka 
advancedtrimrouter 
18v 8 bosch korpus 
12677953904 

https://allegro.pl/oferta/frezarka-
advancedtrimrouter-18v-8-bosch-korpus-
12677953904  

8999489038 bosch pof 1400 ace 
frezarka 7 frezow 
walizka 8999489038 

https://allegro.pl/oferta/bosch-pof-1400-ace-
frezarka-7-frezow-walizka-8999489038  

9787312145 opalarka bosch 
universalheat 600 
1800w 9787312145 

https://allegro.pl/oferta/opalarka-bosch-
universalheat-600-1800w-9787312145 

6749006396 szlifierka 
oscylacyjna pss 
250ae bosch 
walizka 6749006396 

https://allegro.pl/oferta/szlifierka-oscylacyjna-pss-
250ae-bosch-walizka-6749006396  

10657888260 szlifierka 
mimosrodowa pex 
220a bosch 
10657888260 

https://allegro.pl/oferta/szlifierka-mimosrodowa-pex-
220a-bosch-10657888260  

12767089926 szlifierka katowa 
750w pws 750 125 
bosch 12767089926 

https://allegro.pl/oferta/szlifierka-katowa-750w-pws-
750-125-bosch-12767089926  

12050348564 szlifierka katowa 
850w pws 850 125 
bosch 12050348564 

https://allegro.pl/oferta/szlifierka-katowa-850w-pws-
850-125-bosch-12050348564  

7545390637 szlifierka 
mimosrodowa pex 
300ae bosch 
7545390637 

https://allegro.pl/oferta/szlifierka-mimosrodowa-pex-
300ae-bosch-7545390637  

9909797582 szlifierka 
mimosrodowa 18v 
advancedorbit 18 
bosch 9909797582 

https://allegro.pl/oferta/szlifierka-mimosrodowa-18v-
advancedorbit-18-bosch-9909797582  

10689622552 szlifierka katowa 18v 
advancedgrind 18 
bosch body 
10689622552 

https://allegro.pl/oferta/szlifierka-katowa-18v-
advancedgrind-18-bosch-body-10689622552  

10675082896 mini szlifierka aku 
easycut grind 7 2v 
bosch 10675082896 

https://allegro.pl/oferta/mini-szlifierka-aku-easycut-
grind-7-2v-bosch-10675082896  

10420582924 narzedzie 
wielofunkcyjne 
advancedmulti 18v 
bosch 10420582924 

https://allegro.pl/oferta/narzedzie-wielofunkcyjne-
advancedmulti-18v-bosch-10420582924  

10967338108 szlifierka katowa 
advancedgrind 18v 
diy bosch 
10967338108 

https://allegro.pl/oferta/szlifierka-katowa-
advancedgrind-18v-diy-bosch-10967338108  

12178804042 szlifierka 
mimosrodowa bosch 
pex 220 a 
12178804042 

https://allegro.pl/oferta/szlifierka-mimosrodowa-
bosch-pex-220-a-12178804042  

12182304824 szlifierka delta 
bosch psm 18 li 
12182304824 

https://allegro.pl/oferta/szlifierka-delta-bosch-psm-
18-li-12182304824  

10243257743 szlifierka katowa 
850w 125mm bosch 
pws 850 125 
10243257743 

https://allegro.pl/oferta/szlifierka-katowa-850w-
125mm-bosch-pws-850-125-10243257743  

11163246497 szlifierka katowa 
bosch 
advancedgrind 18 
11163246497 

https://allegro.pl/oferta/szlifierka-katowa-bosch-
advancedgrind-18-11163246497  

https://allegro.pl/oferta/szlifierka-uniwersalna-easysander-12-bosch-korpus-12087398426
https://allegro.pl/oferta/szlifierka-uniwersalna-easysander-12-bosch-korpus-12087398426
https://allegro.pl/oferta/frezarka-advancedtrimrouter-18v-8-bosch-korpus-12677953904
https://allegro.pl/oferta/frezarka-advancedtrimrouter-18v-8-bosch-korpus-12677953904
https://allegro.pl/oferta/frezarka-advancedtrimrouter-18v-8-bosch-korpus-12677953904
https://allegro.pl/oferta/bosch-pof-1400-ace-frezarka-7-frezow-walizka-8999489038
https://allegro.pl/oferta/bosch-pof-1400-ace-frezarka-7-frezow-walizka-8999489038
https://allegro.pl/oferta/szlifierka-oscylacyjna-pss-250ae-bosch-walizka-6749006396
https://allegro.pl/oferta/szlifierka-oscylacyjna-pss-250ae-bosch-walizka-6749006396
https://allegro.pl/oferta/szlifierka-mimosrodowa-pex-220a-bosch-10657888260
https://allegro.pl/oferta/szlifierka-mimosrodowa-pex-220a-bosch-10657888260
https://allegro.pl/oferta/szlifierka-katowa-750w-pws-750-125-bosch-12767089926
https://allegro.pl/oferta/szlifierka-katowa-750w-pws-750-125-bosch-12767089926
https://allegro.pl/oferta/szlifierka-katowa-850w-pws-850-125-bosch-12050348564
https://allegro.pl/oferta/szlifierka-katowa-850w-pws-850-125-bosch-12050348564
https://allegro.pl/oferta/szlifierka-mimosrodowa-pex-300ae-bosch-7545390637
https://allegro.pl/oferta/szlifierka-mimosrodowa-pex-300ae-bosch-7545390637
https://allegro.pl/oferta/szlifierka-mimosrodowa-18v-advancedorbit-18-bosch-9909797582
https://allegro.pl/oferta/szlifierka-mimosrodowa-18v-advancedorbit-18-bosch-9909797582
https://allegro.pl/oferta/szlifierka-katowa-18v-advancedgrind-18-bosch-body-10689622552
https://allegro.pl/oferta/szlifierka-katowa-18v-advancedgrind-18-bosch-body-10689622552
https://allegro.pl/oferta/mini-szlifierka-aku-easycut-grind-7-2v-bosch-10675082896
https://allegro.pl/oferta/mini-szlifierka-aku-easycut-grind-7-2v-bosch-10675082896
https://allegro.pl/oferta/narzedzie-wielofunkcyjne-advancedmulti-18v-bosch-10420582924
https://allegro.pl/oferta/narzedzie-wielofunkcyjne-advancedmulti-18v-bosch-10420582924
https://allegro.pl/oferta/szlifierka-katowa-advancedgrind-18v-diy-bosch-10967338108
https://allegro.pl/oferta/szlifierka-katowa-advancedgrind-18v-diy-bosch-10967338108
https://allegro.pl/oferta/szlifierka-mimosrodowa-bosch-pex-220-a-12178804042
https://allegro.pl/oferta/szlifierka-mimosrodowa-bosch-pex-220-a-12178804042
https://allegro.pl/oferta/szlifierka-delta-bosch-psm-18-li-12182304824
https://allegro.pl/oferta/szlifierka-delta-bosch-psm-18-li-12182304824
https://allegro.pl/oferta/szlifierka-katowa-850w-125mm-bosch-pws-850-125-10243257743
https://allegro.pl/oferta/szlifierka-katowa-850w-125mm-bosch-pws-850-125-10243257743
https://allegro.pl/oferta/szlifierka-katowa-bosch-advancedgrind-18-11163246497
https://allegro.pl/oferta/szlifierka-katowa-bosch-advancedgrind-18-11163246497
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8350909732 wiertarka 800w psb 
800rce universal 
bosch walizka 
8350909732 

https://allegro.pl/oferta/wiertarka-800w-psb-800rce-
universal-bosch-walizka-8350909732  

11994556653 wiertarka 600w 
easyimpact 600 
bosch 11994556653 

https://allegro.pl/oferta/wiertarka-600w-easyimpact-
600-bosch-11994556653  

8350853373 wiertarka 701w psb 
700re universal 
bosch walizka 
8350853373 

https://allegro.pl/oferta/wiertarka-701w-psb-700re-
universal-bosch-walizka-8350853373  

8650305664 wkretarka ixo 5 
bosch full set 10 
bitow 2 adaptery 
8650305664 

https://allegro.pl/oferta/wkretarka-ixo-5-bosch-full-
set-10-bitow-2-adaptery-8650305664  

11558791599 wkretarka youseries 
drill bosch 10 bitow 
walizka 
11558791599 

https://allegro.pl/oferta/wkretarka-youseries-drill-
bosch-10-bitow-walizka-11558791599  

12028560263 wkretarka easydrill 
18v 40 bosch 1x2 
0ah walizka 
12028560263 

https://allegro.pl/oferta/wkretarka-easydrill-18v-40-
bosch-1x2-0ah-walizka-12028560263  

6743928597 dwubiegowa 
wiertarka stolowa 
710w pbd 40 bosch 
6743928597 

https://allegro.pl/oferta/dwubiegowa-wiertarka-
stolowa-710w-pbd-40-bosch-6743928597  

12013158983 wkretarka ixo 5 10 
bitow 2 adaptery 
bosch 12013158983 

https://allegro.pl/oferta/wkretarka-ixo-5-10-bitow-2-
adaptery-bosch-12013158983  

11944375769 wkretarka bosch 
universalimpact 18v 
06039d4102 
11944375769 

https://allegro.pl/oferta/wkretarka-bosch-
universalimpact-18v-06039d4102-11944375769  

10086665173 kolumna wiertarka 
stolowa pbd 40 
0603b07000 bosch 
10086665173 

https://allegro.pl/oferta/kolumna-wiertarka-stolowa-
pbd-40-0603b07000-bosch-10086665173  

9810361461 wkretak 
akumulatorowy 3 6v 
1 5ah bosch ixo v 
basic 9810361461 

https://allegro.pl/oferta/wkretak-akumulatorowy-3-
6v-1-5ah-bosch-ixo-v-basic-9810361461  

12079318959 wiertarko wkretarka 
bosch advanceddrill 
quicksnap 
12079318959 

https://allegro.pl/oferta/wiertarko-wkretarka-bosch-
advanceddrill-quicksnap-12079318959  

12192388332 wiertarko wkretarka 
bosch 
advancedimpact 18 
12192388332 

https://allegro.pl/oferta/wiertarko-wkretarka-bosch-
advancedimpact-18-12192388332  

9879435121 wiertarko wkretarka 
bosch 
advancedimpact 18 
body 9879435121 

https://allegro.pl/oferta/wiertarko-wkretarka-bosch-
advancedimpact-18-body-9879435121 

12328864828 wiertarko wkretarka 
udarowa bosch 18v 
60 12328864828 

https://allegro.pl/oferta/wiertarko-wkretarka-
udarowa-bosch-18v-60-12328864828  

12332589778 wiertarko wkretarka 
udarowa bosch 18v 
60 2x2 0ah 
12332589778 

https://allegro.pl/oferta/wiertarko-wkretarka-
udarowa-bosch-18v-60-2x2-0ah-12332589778  

10670671428 wiertarka 900w 
advancedimpact 900 
bosch walizka 
10670671428 

https://allegro.pl/oferta/wiertarka-900w-
advancedimpact-900-bosch-walizka-10670671428  

9878727924 wiertarko wkretarka 
2 5ah bosch 
advancedimpact 18 
9878727924 

https://allegro.pl/oferta/wiertarko-wkretarka-2-5ah-
bosch-advancedimpact-18-9878727924  

https://allegro.pl/oferta/wiertarka-800w-psb-800rce-universal-bosch-walizka-8350909732
https://allegro.pl/oferta/wiertarka-800w-psb-800rce-universal-bosch-walizka-8350909732
https://allegro.pl/oferta/wiertarka-600w-easyimpact-600-bosch-11994556653
https://allegro.pl/oferta/wiertarka-600w-easyimpact-600-bosch-11994556653
https://allegro.pl/oferta/wiertarka-701w-psb-700re-universal-bosch-walizka-8350853373
https://allegro.pl/oferta/wiertarka-701w-psb-700re-universal-bosch-walizka-8350853373
https://allegro.pl/oferta/wkretarka-ixo-5-bosch-full-set-10-bitow-2-adaptery-8650305664
https://allegro.pl/oferta/wkretarka-ixo-5-bosch-full-set-10-bitow-2-adaptery-8650305664
https://allegro.pl/oferta/wkretarka-youseries-drill-bosch-10-bitow-walizka-11558791599
https://allegro.pl/oferta/wkretarka-youseries-drill-bosch-10-bitow-walizka-11558791599
https://allegro.pl/oferta/wkretarka-easydrill-18v-40-bosch-1x2-0ah-walizka-12028560263
https://allegro.pl/oferta/wkretarka-easydrill-18v-40-bosch-1x2-0ah-walizka-12028560263
https://allegro.pl/oferta/dwubiegowa-wiertarka-stolowa-710w-pbd-40-bosch-6743928597
https://allegro.pl/oferta/dwubiegowa-wiertarka-stolowa-710w-pbd-40-bosch-6743928597
https://allegro.pl/oferta/wkretarka-ixo-5-10-bitow-2-adaptery-bosch-12013158983
https://allegro.pl/oferta/wkretarka-ixo-5-10-bitow-2-adaptery-bosch-12013158983
https://allegro.pl/oferta/wkretarka-bosch-universalimpact-18v-06039d4102-11944375769
https://allegro.pl/oferta/wkretarka-bosch-universalimpact-18v-06039d4102-11944375769
https://allegro.pl/oferta/kolumna-wiertarka-stolowa-pbd-40-0603b07000-bosch-10086665173
https://allegro.pl/oferta/kolumna-wiertarka-stolowa-pbd-40-0603b07000-bosch-10086665173
https://allegro.pl/oferta/wkretak-akumulatorowy-3-6v-1-5ah-bosch-ixo-v-basic-9810361461
https://allegro.pl/oferta/wkretak-akumulatorowy-3-6v-1-5ah-bosch-ixo-v-basic-9810361461
https://allegro.pl/oferta/wiertarko-wkretarka-bosch-advanceddrill-quicksnap-12079318959
https://allegro.pl/oferta/wiertarko-wkretarka-bosch-advanceddrill-quicksnap-12079318959
https://allegro.pl/oferta/wiertarko-wkretarka-bosch-advancedimpact-18-12192388332
https://allegro.pl/oferta/wiertarko-wkretarka-bosch-advancedimpact-18-12192388332
https://allegro.pl/oferta/wiertarko-wkretarka-udarowa-bosch-18v-60-12328864828
https://allegro.pl/oferta/wiertarko-wkretarka-udarowa-bosch-18v-60-12328864828
https://allegro.pl/oferta/wiertarko-wkretarka-udarowa-bosch-18v-60-2x2-0ah-12332589778
https://allegro.pl/oferta/wiertarko-wkretarka-udarowa-bosch-18v-60-2x2-0ah-12332589778
https://allegro.pl/oferta/wiertarka-900w-advancedimpact-900-bosch-walizka-10670671428
https://allegro.pl/oferta/wiertarka-900w-advancedimpact-900-bosch-walizka-10670671428
https://allegro.pl/oferta/wiertarko-wkretarka-2-5ah-bosch-advancedimpact-18-9878727924
https://allegro.pl/oferta/wiertarko-wkretarka-2-5ah-bosch-advancedimpact-18-9878727924
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12064910028 wkretarka bosch 
advancedimpact 18 
quicksnap 
12064910028 

https://allegro.pl/oferta/wkretarka-bosch-
advancedimpact-18-quicksnap-12064910028  

12753119311 MYJKA DO OKIEN 
BOSCH GLASSVAC 

http://allegro.pl/show_item.php?item=12753119311 

12682722941 ODKURZACZ 
BOSCH EASYVAC 
12 BEZ 
AKUMULATORA I 
ŁADOWARKI 
BEZPRZEWODOW
Y 

http://allegro.pl/show_item.php?item=12682722941 

11940110705 MYJKA DO OKIEN 
BOSCH GLASSVAC 
SOLO PLUS 

http://allegro.pl/show_item.php?item=11940110705 

12681404204 ODKURZACZ 
WARSZTATOWY 
BOSCH 
UNIVERSALVAC 15 

http://allegro.pl/show_item.php?item=12681404204 

12025209802 MYJKA 
WYSOKOCIŚNIENI
OWA BOSCH 
UNIVERSALAQUAT
AK 135 

http://allegro.pl/show_item.php?item=12025209802  

12382866652 MYJKA 
WYSOKOCIŚNIENI
OWA BOSCH 
EASYAQUATAK 
110 

http://allegro.pl/show_item.php?item=12382866652 

12025200820 MYJKA 
WYSOKOCIŚNIENI
OWA BOSCH 
EASYAQUATAK 
120 

http://allegro.pl/show_item.php?item=12025200820 

11940722139 MYJKA 
WYSOKOCIŚNIENI
OWA BOSCH 
ADVANCEDAQUAT
AK 150 

http://allegro.pl/show_item.php?item=11940722139 

12681872566 MYJKA 
WYSOKOCIŚNIENI
OWA BOSCH 
ADVANCEDAQUAT
AK 160 

http://allegro.pl/show_item.php?item=12681872566  

12710101479 PISTOLET 
KLEJOWY BOSCH 
PKP 3.6 LI 
AKUMULATOROW
Y 

http://allegro.pl/show_item.php?item=12710101479 

11972701253 FREZARKA BOSCH 
POF 1200 AE 

http://allegro.pl/show_item.php?item=11972701253 

12601552120 FREZARKA BOSCH 
POF 1400 ACE 
060326C820 

http://allegro.pl/show_item.php?item=12601552120 

11897519791 WIERTARKA 
UDAROWA BOSCH 
PSB 650 RE 

http://allegro.pl/show_item.php?item=11897519791 

12458326949 MŁOT UDAROWO-
OBROTOWY 
BOSCH PBH 2000 
(KARTON) 

http://allegro.pl/show_item.php?item=12458326949 

12706044725 NARZĘDZIE 
WIELOFUNKCYJNE 
BOSCH PMF 220 
CE 

http://allegro.pl/show_item.php?item=12706044725 

https://allegro.pl/oferta/wkretarka-bosch-advancedimpact-18-quicksnap-12064910028
https://allegro.pl/oferta/wkretarka-bosch-advancedimpact-18-quicksnap-12064910028
http://allegro.pl/show_item.php?item=12025209802
http://allegro.pl/show_item.php?item=12681872566
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12752944463 OPALARKA BOSCH 
EASYHEAT 500 
06032A6020 

http://allegro.pl/show_item.php?item=12752944463 

12601473203 PILARKA 
TARCZOWA 
BOSCH PKS 40 

http://allegro.pl/show_item.php?item=12601473203 

12601453250 PILARKA 
TARCZOWA 
BOSCH PKS 55 A 

http://allegro.pl/show_item.php?item=12601453250 

12601589244 PILARKA 
TARCZOWA 
BOSCH PKS 55 
0603500020 

http://allegro.pl/show_item.php?item=12601589244 

12705627271 PILARKA 
AKUMULATOROW
A BOSCH 
ADVANCEDCUT 18 

http://allegro.pl/show_item.php?item=12705627271 

12705469777 SYSTEM 
NATRYSKOWY 
BOSCH PFS 2000 

http://allegro.pl/show_item.php?item=12705469777 

11917387967 PISTOLET 
MALARSKI BOSCH 
PFS 5000 E 

http://allegro.pl/show_item.php?item=11917387967 

11924886622 SZLIFIERKA 
MIMOŚRODOWA Z 
MIKROFILTREM 
BOSCH - 
0603378020 - PEX 
220 A 

http://allegro.pl/show_item.php?item=11924886622 

12705521401 SZLIFIERKA 
OSCYLACYJNA 
BOSCH PSS 200 
AC 

http://allegro.pl/show_item.php?item=12705521401 

12431198502 WIERTARKA 
STOŁOWA BOSCH 
- 0603B07000 - PDB 
40 

http://allegro.pl/show_item.php?item=12431198502 

12431234597 WIERTARKA 
BOSCH 
UNIVERSALLIMPA
CT 7000 
(SZYBKOZACISKO
WY) ( WALIZKA) (4 
WIERTŁA) 

http://allegro.pl/show_item.php?item=12431234597 

12706249121 WIERTARKO-
WKRĘTARKA 
BOSCH 
UNIVERSALDRILL 
18V 06039D4001 

http://allegro.pl/show_item.php?item=12706249121 

12706196985 WIERTARKO-
WKRĘTARKA 
BOSCH 
06039D4100 

http://allegro.pl/show_item.php?item=12706196985 

12706167844 WKRĘTARKA 
BOSCH PSR 
SELECT 

http://allegro.pl/show_item.php?item=12706167844 

12601575654 WIERTARKO-
WKRĘTARKA 
BOSCH PSB 1800 
LI-2 

http://allegro.pl/show_item.php?item=12601575654 

12601566868 WYRZYNARKA 
BOSCH PST 900 
PEL 06033A0220 

http://allegro.pl/show_item.php?item=12601566868 

12601458812 WYRZYNARKA 
BOSCH PST 900 
PEL 

http://allegro.pl/show_item.php?item=12601458812 
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12706039323 ZSZYWACZ 
AKUMULATOROW
Y BOSCH PTK 3.6 
LI 0603968220 

http://allegro.pl/show_item.php?item=12706039323 

12600966855 KOSIARKA 
RĘCZNA BOSCH 
AHM 30 

http://allegro.pl/show_item.php?item=12600966855 

12668254467 ROZDRABNIACZ 
BOSCH AXT 25 TC 

http://allegro.pl/show_item.php?item=12668254467 

12709186910 PIŁA BOSCH 
UNIVERSALCHAIN 
18 

http://allegro.pl/show_item.php?item=12709186910 

12601390088 KOSIARKA 
AKUMULATOROW
A BOSCH 
UNIVERSAL 
ROTAK 36-560 LI 
06008B9507 

http://allegro.pl/show_item.php?item=12601390088 

12705452374 SEKATOR BOSCH 
EASYPRUNE 
06008B2100 

http://allegro.pl/show_item.php?item=12705452374 

12705619749 NOŻYCE DO 
ŻYWOPŁOTU 
BOSCH 
0600857000 18V-10 

http://allegro.pl/show_item.php?item=12705619749 

12601022001 NOŻYCE DO 
ŻYWOPŁOTU 
BOSCH 
EASYHEDGECUT 
45 0600847A05 

http://allegro.pl/show_item.php?item=12601022001 

12601500609 NOŻYCE DO 
ŻYWOPŁOTU 
BOSCH 
EASYHEDGECUT 
18-45 0600849H02 

http://allegro.pl/show_item.php?item=12601500609 

12601656175 NOŻYCE DO 
ŻYWOPŁOTU 
BOSCH 
EASYHEDGECUT 
18-45 0600849H03 

http://allegro.pl/show_item.php?item=12601656175 

12277742751 podkaszarka 
akumulatorowa 
26cm 18v 2x2 0 ah 
bosch 12277742751  
 

https://allegro.pl/oferta/podkaszarka-
akumulatorowa-26cm-18v-2x2-0-ah-bosch-
12277742751  

 
10439307168 
 

easyprune bosch 
10439307168 

https://allegro.pl/oferta/akumulatorowy-sekator-
ogrodowy-easyprune-bosch-10439307168 

 
12782502771 Dmuchawa 

elektryczna Bosch 4,7 
kg 

Odkurzacz Ogrodowy UNIVERSALGARDENTIDY 
2300 Bosch 12782502771 - Allegro.pl 

11841484437 Wkrętarka 
akumulatorowa 
Bosch 06039D8000 
18 V 
 

Wiertarko-wkrętarka Bosch EasyDrill 18V-40 
(06039D8000) • Cena, Opinie 11841484437 • 
Allegro.pl 

11841491930 Wkrętarka 
akumulatorowa 
Bosch 06039D8005 
18 V 
 

Wiertarko-wkrętarka Bosch EasyDrill 18V-40 (06039D8005) • 
Cena, Opinie 11841491930 • Allegro.pl 

12028826580 Wkrętarka 
akumulatorowa  

WKRĘTARKA EasyDrill 18V-40 BOSCH KORPUS BODY 
(06039D8000) • Cena, Opinie 12028826580 • Allegro.pl 

10689631119 
 

Szlifierka kątowa 18 
V Bosch 
AdvanceGrind 18  

https://allegro.pl/oferta/szlifierka-katowa-18v-
advancedgrind-18-bosch-body-10689631119 
 

https://allegro.pl/oferta/akumulatorowy-sekator-ogrodowy-easyprune-bosch-10439307168
https://allegro.pl/oferta/akumulatorowy-sekator-ogrodowy-easyprune-bosch-10439307168
https://allegro.pl/oferta/odkurzacz-ogrodowy-universalgardentidy-2300-bosch-12782502771
https://allegro.pl/oferta/odkurzacz-ogrodowy-universalgardentidy-2300-bosch-12782502771
https://allegro.pl/oferta/wiertarko-wkretarka-bosch-easydrill-18v-40-11841484437
https://allegro.pl/oferta/wiertarko-wkretarka-bosch-easydrill-18v-40-11841484437
https://allegro.pl/oferta/wiertarko-wkretarka-bosch-easydrill-18v-40-11841484437
https://allegro.pl/oferta/wiertarko-wkretarka-bosch-easydrill-18v-40-11841491930
https://allegro.pl/oferta/wiertarko-wkretarka-bosch-easydrill-18v-40-11841491930
https://allegro.pl/oferta/wkretarka-easydrill-18v-40-bosch-korpus-body-12028826580
https://allegro.pl/oferta/wkretarka-easydrill-18v-40-bosch-korpus-body-12028826580
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10689622552 
 

Szlifierka kątowa 18 
V Bosch 
AdvanceGrind 18 

https://allegro.pl/oferta/szlifierka-katowa-18v-
advancedgrind-18-bosch-body-10689622552 
 

12775671571 
 

Szlifierka 
mimośrodowa pex 
400 ae Bosch 
walizka 

https://allegro.pl/oferta/szlifierka-mimosrodowa-pex-400-
ae-bosch-walizka-12775671571 
 

12775671153 
 

Szlifierka 
mimośrodowa pex 
400 ae Bosch 
walizka 

https://allegro.pl/oferta/szlifierka-mimosrodowa-pex-400-
ae-bosch-walizka-12775671153 
 

12028420931 
 

Wkrętarka easydrill 
18 V – 40 Bosch 
2x2.0ah walizka 

https://allegro.pl/oferta/wkretarka-easydrill-18v-40-bosch-
2x2-0ah-walizka-12028420931 
 

12028560263 
 

Wkrętarka Bosch 
EasyDrill 18v-40 
1x2.0ah walizka 

https://allegro.pl/oferta/wkretarka-easydrill-18v-40-bosch-
1x2-0ah-walizka-12028560263 
 

12028607830 
 

Wkrętarka EasyDrill 
18V-40-Bosch 2x1-
5ah walizka 

https://allegro.pl/oferta/wkretarka-easydrill-18v-40-bosch-
2x1-5ah-walizka-12028607830 
 

10689637714 
 

Szlifierka kątowa 
18v AdvanceGrind 
Bosch 1x2,5ah 

https://allegro.pl/oferta/szlifierka-katowa-18v-
advancedgrind-bosch-1x2-5ah-10689637714 
 

10689632447 
 

Szlifierka kątowa 
18v AdvanceGrind 
Bosch 1x2,5ah 

https://allegro.pl/oferta/szlifierka-katowa-18v-
advancedgrind-bosch-1x2-5ah-10689632447 
 

10689647643 
 

Szlifierka kątowa 
18v AdvanceGrind 
Bosch 1x4,0ah  

https://allegro.pl/oferta/szlifierka-katowa-18v-
advancedgrind-bosch-1x4-0ah-10689647643 
 

10689640511 
 

Szlifierka kątowa 
18V AdvanceGrind 
Bosch 1x4.0 ah 

https://allegro.pl/oferta/szlifierka-katowa-18v-
advancedgrind-bosch-1x4-0ah-10689640511 
 

10673432006 Odkurzacz 
ogrodowy 
UniversalGardentidy 
2300 Bosch 

ODKURZACZ OGRODOWY UNIVERSALGARDENTIDY 2300 
BOSCH 10673432006 - Allegro.pl 

11355803309 Odkurzacz 
dmuchawa Bosch 
UniversalGardenTid
y 1800W 

Odkurzacz dmuchawa Bosch UniversalGardenTidy 1800W 
11355803309 - Allegro.pl 

12775671153 SZLIFIERKA 
MIMOŚRODOWA 
PEX 400 AE 
BOSCH + WALIZKA 
 

SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA PEX 400 AE BOSCH + 
WALIZKA (06033A4000) • Cena, Opinie 12775671153 • 
Allegro.pl 

12775671571 SZLIFIERKA 
MIMOŚRODOWA 
PEX 400 AE 
BOSCH + WALIZKA 

 

SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA PEX 400 AE BOSCH + 
WALIZKA (06033A4000) • Cena, Opinie 12775671571 • 
Allegro.pl 

10967338108 Szlifierka Kątowa 
AdvancedGrind 18V 
DIY Bosch 

 

Szlifierka Kątowa AdvancedGrind 18V DIY Bosch (06033D9002) 
• Cena, Opinie 10967338108 • Allegro.pl 

10689631119 SZLIFIERKA 
KĄTOWA 18V 
ADVANCEDGRIND 
18 BOSCH BODY 

 

SZLIFIERKA KĄTOWA 18V ADVANCEDGRIND 18 BOSCH 
BODY (06033D9002) • Cena, Opinie 10689631119 • Allegro.pl 

 
 
 

4. Klienci/Klient – Klienci działu Bosch Elektronarzędzia DIY Organizatora  
w kanale online.  

 
5. Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji określający zasady jej prowadzenia.  
 

https://allegro.pl/oferta/odkurzacz-ogrodowy-universalgardentidy-2300-bosch-10673432006
https://allegro.pl/oferta/odkurzacz-ogrodowy-universalgardentidy-2300-bosch-10673432006
https://allegro.pl/oferta/odkurzacz-dmuchawa-bosch-universalgardentidy-1800w-11355803309
https://allegro.pl/oferta/odkurzacz-dmuchawa-bosch-universalgardentidy-1800w-11355803309
https://allegro.pl/oferta/szlifierka-mimosrodowa-pex-400-ae-bosch-walizka-12775671153
https://allegro.pl/oferta/szlifierka-mimosrodowa-pex-400-ae-bosch-walizka-12775671153
https://allegro.pl/oferta/szlifierka-mimosrodowa-pex-400-ae-bosch-walizka-12775671153
https://allegro.pl/oferta/szlifierka-mimosrodowa-pex-400-ae-bosch-walizka-12775671571
https://allegro.pl/oferta/szlifierka-mimosrodowa-pex-400-ae-bosch-walizka-12775671571
https://allegro.pl/oferta/szlifierka-mimosrodowa-pex-400-ae-bosch-walizka-12775671571
https://allegro.pl/oferta/szlifierka-katowa-advancedgrind-18v-diy-bosch-10967338108
https://allegro.pl/oferta/szlifierka-katowa-advancedgrind-18v-diy-bosch-10967338108
https://allegro.pl/oferta/szlifierka-katowa-18v-advancedgrind-18-bosch-body-10689631119
https://allegro.pl/oferta/szlifierka-katowa-18v-advancedgrind-18-bosch-body-10689631119
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II. ZASADY PROMOCJI 

 
1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 
2. Promocja trwa od dnia 23 października  2022 r. do 11 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania 

zapasów nagród. Organizator niezwłocznie powiadomi Klientów o wyczerpaniu puli 
nagród.  

 
3. Nagrodą w Promocji jest karta podarunkowa Allegro, w zależności od osiągniętego progu 

zakupowego. Maksymalna kwota karty podarunkowej to 160 zł.  Karta podarunkowa 
upoważnia do płatności za zakupy w serwisie Allegro.pl. Szczegóły w niniejszej tabeli: 

 

Wartość 
zakupu Kupon 

199-399 zł 40 zł 

400-599 zł 80 zł 

600-799 zł 120 zł 

800->1000 zł 160 zł 
 

 
4. Pula nagród wynosi 150 000 zł  (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł) 

 
5. Mechanizm Promocji: Promocja polega na tym, że Klient, który w czasie jej trwania kupi 

w ramach jednego zamówienia Produkt  lub Produkty objęte akcją promocyjną, otrzyma 
kartę podarunkową Allegro, o której mowa w pkt II.4. Warunkiem wydania nagrody jest 
realizacja zamówienia, do którego przysługuje nagroda. Nagroda zostanie wysłana przez 
serwis Allegro Klientowi w formie karty podarunkowej po upływie 30 dni od złożenia 
zamówienia. Aby wykorzystać przyznaną kwotę karty podarunkowej, należy dokonać 
zakupu produktu/produktów wymienionych w niniejszym regulaminie w serwisie Allegro. 
Karta podarunkowa jest do wykorzystania przed finalizacją transakcji („Kup teraz”, zakupy 
przez koszyk, licytacje).  Następnie należy wybrać metodę płatności: przelew, Blik lub 
karta płatnicza i zaznaczyć opcję „Mam kod lub kartę podarunkową”, wpisać 
wygenerowany kod rabatowy i zatwierdzić operację. Kwota do zapłaty zostanie obniżona 
o wartość otrzymanej kwoty na karcie podarunkowej. Niewykorzystana kwota, tzw. Kwota 
przyznana w ramach akcji „Karta podarunkowa Allegro” na pomniejszy się o wartość 
zakupu.   

 
6. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne świadczenie.  

 
7. Karta rabatowa jest ważna do 31.05.2023 

 
8. Kwota przyznana na kartę podarunkową nie może być wykorzystana: na obniżenie 

kosztów przesyłki, w płatnościach ratalnych i kredytowych (w tym Allegro Pay), jeśli 
wykorzystano już kod innej karty lub inny kupon przed finalizacją transakcji, gdy Klient 
chce kupić inną kartę podarunkową Allegro, kod był już wcześniej wykorzystany w innej 
transakcji lub stracił ważność. 
 

9. Klient może brać udział w Promocji wielokrotnie. 
 

10. W przypadku, jeżeli Klient zwróci lub w inny sposób zrezygnuje z zakupu niektórych lub 
wszystkich Produktów, za zakup których otrzymał nagrodę w postaci karty podarunkowej, 
o której mowa w pkt II.4 jest zobowiązany do zwrotu nagrody otrzymanej do tych 
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Produktów. W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie 
prawo do podjęcia innej decyzji. 

 
11. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu Promocji jest ograniczona do wartości 

przysługujących Klientowi zgodnie z Regulaminem nagród. 
 

12. Dla Klientów, którzy kupują Produkt na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, 
nagroda stanowi przychód z działalności gospodarczej, który Klienci ci zobowiązani są 
opodatkować we własnym zakresie.  

 
 
III. REKLAMACJE 

 
1. Reklamacje związane z otrzymaną kartą podarunkową Allegro, rozpatruje serwis Allegro 

na zasadach określonych na stronie internetowej Karty podarunkowe Allegro - idealny 
prezent dla każdego!  

 
2. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, dowód zakupu (skan), jak również dokładny 

opis zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji i wszelkie okoliczności na poparcie 
zasadności żądania Klienta. 

 
3. Serwis Allegro będzie rozpatrywał reklamacje w oparciu o postanowienia niniejszego 

Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

reklamacji przez Serwis Allegro na adres: karty@allegro.pl. Klient składający reklamację 

zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiadającej 
formie, w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. 

 
 

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
 

1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych jest serwis Allegro.pl 
 

2. Podmiot odpowiedzialny oraz zaangażowani przez niego dostawcy usług, przetwarzają 
dane osobowe osób fizycznych w następujących celach:  

 
a) Realizacja Promocji  „Promocja karta podarunkowa Allegro” zgodnie z warunkami 

opisanymi w niniejszym Regulaminie tj. przeprowadzenie działań związanych z 
organizacją, podsumowaniem, rozliczeniem i komunikacją z Klientem w ramach 
Promocji (podstawa prawna: uzasadniony interes Organizatora w realizacji Promocji), 

b) Zachowanie i obrona praw podmiotu odpowiedzialnego (podstawa prawna: 
uzasadniony interes podmiotu odpowiedzialnego w dochodzeniu i obronie jego praw), 

c) Wypełnienia obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa (podstawy 
prawne: wypełnianie obowiązków prawnych podmiotu odpowiedzialnego). 

 
3. Dane osobowe osób fizycznych są przekazywane przez Administratora danych innym 

podmiotom odpowiedzialnym  tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy 
lub strona trzecia ma uzasadniony interes w przekazaniu danych lub istnieje na to 
zgoda podmiotu danych osobowych.  
 

4. Dane osób fizycznych przechowywane są tak długo, jak jest to wymagane do realizacji 
usług określonych niniejszym regulaminem. Po tym okresie dane są usuwane 
z wyjątkiem tych danych, które podmiot przetwarzający musi zachować w celu 
wypełnienia obowiązków prawnych (np. z powodu określonych prawem podatkowym, 
handlowym terminów przechowania). 

https://allegro.pl/karty-podarunkowe#kiedy-moge-wykorzystac-karte-
https://allegro.pl/karty-podarunkowe#kiedy-moge-wykorzystac-karte-
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5. Informujemy, iż podmiotom danych osobowych przysługuje prawo do:  
 

a) prawo do informacji: podmiot danych osobowych ma prawo do otrzymania od 
podmiotu przetwarzającego informacji na temat przetwarzania jego danych. 
W tym celu podmiot danych osobowych może dochodzić prawa do informacji w 
odniesieniu do jego danych osobowych, które przetwarza podmiot 
przetwarzający.  

b) prawo do skorygowania i usunięcia danych: podmiot danych osobowych może 
zażądać od podmiotu przetwarzającego skorygowania nieprawdziwych danych i 
- o ile spełnione są wymogi ustawowe - uzupełnienia lub usunięcia swoich 
danych. Nie dotyczy to danych, które są niezbędne do celów rozliczeniowych i 
księgowych lub podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli nie 
jest potrzebny dostęp do tych danych, ich przetwarzanie jest jednak ograniczane 
(patrz poniżej). 

c) ograniczenie przetwarzania: podmiot danych osobowych może zażądać od 
podmiotu przetwarzającego - o ile spełnione są wymogi ustawowe – aby podmiot 
przetwarzający ograniczył przetwarzanie jego danych.  

d) sprzeciw wobec przetwarzania danych: Ponadto podmiot danych osobowych ma 
prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez danych 
przez podmiot odpowiedzialny. Podmiot odpowiedzialny wstrzyma wówczas 
przetwarzanie danych osobowych, chyba że będzie mógł wykazać - zgodnie z 
wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego 
przetwarzania, które przeważają nad prawami podmiotu danych osobowych.  

e) sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego: Poza tym podmiot danych 
osobowych może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich 
danych osobowych do celów reklamowych ("sprzeciw wobec reklamy"). Należy 
mieć na uwadze, że ze względów organizacyjnych może dojść do nałożenia się 
odwołania zgody podmiotu danych osobowych i wykorzystania jego danych w 
ramach już trwającej kampanii. 

f) sprzeciw wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci 
uzasadnionego interesu: Ponadto podmiot danych osobowych ma prawo, by w 
każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez danych przez podmiot 
przetwarzający, o ile opiera się ono na podstawie prawnej w postaci 
uzasadnionego interesu. Podmiot odpowiedzialny wstrzyma wówczas 
przetwarzanie danych, chyba że będzie mógł wykazać - zgodnie z wytycznymi 
ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które 
przeważają nad prawami podmiotu danych osobowych.  

g) odwołanie zgody: Jeżeli podmiot danych osobowych udzielił zgody na 
przetwarzanie swoich danych, może ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. 
Legalność przetwarzania danych do momentu odwołania zgody pozostaje przez 
to nienaruszona. 

h) możliwości przenoszenia danych: podmiot danych osobowych ma ponadto 
prawo, by otrzymać dane, które udostępnił podmiotowi przetwarzającemu, w 
ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie nadającym się do 
odczytu maszynowego, bądź - o ile to wykonalne technicznie - by zażądać 
przekazania danych stronie trzeciej. 

 
6. W przypadku, gdy któraś z aktywności realizowanych w ramach Promocji wymaga 

wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie, podmiot danych osobowych ma prawo 
wycofać zgodę w dowolnym momencie, co nie będzie wpływało na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
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7. W przypadku stwierdzenia, że Administrator danych  przetwarza dane osobowe z 
naruszeniem przepisów prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym 
jest:  

 
Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych 
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa  
kancelaria@uodo.gov.pl 
infolinia UODO: 606-950-000 
 

8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie ich zgodnie 
z zakresem określonym w formularzu zgłoszeniowym uniemożliwi wzięcie udziału 
w Promocji. W celu realizacji warunków kampanii, użytkownik wyraża zgodę na 
otrzymanie kart podarunkowych drogą elektroniczną (tj. mailing, push ad) od Allegro. 
 

9. W przypadku, gdy w trakcie procesu rejestracji podmiot danych osobowych udzielił 
dodatkowych zgód na przetwarzanie, wszystkie informacje dotyczące tego procesu 
zostaną udostępnione w trakcie składania oświadczeń woli. 
 

10. Podmiot przetwarzający podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne 
potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia 
zarządzanych przez podmiot odpowiedzialny danych osobowych. 
 

 
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w serwisie Allegro.pl  
 
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego.  
 
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o 

ile nie naruszy to praw nabytych przez Klienta. Zmiany zostaną udostępnione Klientowi 
w analogiczny sposób jak niniejszy Regulamin, nie później niż na 3 dni przed wejściem w 
życie zmian. 

 
4. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


