
 

Regulamin promocji „Darmowa dostawa na 18 urodziny Allegro”.  

 

§ 1. 
Wprowadzenie 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji „Darmowa 

dostawa na 18 urodziny  Allegro” (dalej: „Promocja”). 

2. Współorganizatorami Promocji są: 

 InPost Paczkomaty sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 

130, 30-624 Kraków, kapitał zakładowy 10.000.000,00 zł, wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442032, NIP 6793087624, 

REGON 122726260, zwaną dalej „InPost” 

 

 Allegro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grunwaldzka 182, 

60-166 Poznań, NIP 527-25-25-995, REGON 140762508, wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - 

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, wysokość kapitału 

zakładowego 33 976 500,00 zł zwana dalej „Allegro” 

3. Promocja trwa w okresie od dnia 18 listopada 2017r. od godz. 00.00 do 

wyczerpania liczby Kuponów promocyjnych, jednak nie dłużej niż do dnia 24 

listopada 2017 r. do godz. 23:59 („Okres trwania Promocji”). 

 
§ 2 

Definicje 

 

1. Serwis Allegro – internetowa platforma handlowa, dostępna w domenie allegro.pl, 

prowadzona przez Allegro; 

2. Aplikacja mobilna – aplikacja mobilna Allegro, nie starsza niż Android 5.9.0, iOS 

5.1.0 zainstalowaną na urządzeniach mobilnych użytkownika, umożliwiającą 

korzystanie z Allegro w ramach systemów operacyjnych IOS (na urządzeniach iPhone 



i iPad), Android (na urządzeniach smartfon i tablet), systemów Android (na 

urządzeniach smartfon i tablet). Więcej informacji o zasadach dostępu do aplikacji 

mobilnej dostępnych jest na stronie: http://poznaj.allegro.pl/mobilne/ 

3. Kupon promocyjny - elektroniczny znak legitymacyjny obejmujący prawo do 

skorzystania z rabatu o wartości od 0,01 zł do 8,60 zł  w ramach Transakcji na Allegro, 

którego zasady przyznania i wykorzystania określone zostały w  § 3 i § 4 niniejszego 

Regulaminu; 

4. Regulamin Allegro – regulamin Serwisu Allegro, którego aktualna treść znajduje się 

na stronie http://allegro.pl/country_pages/1/0/user_agreement.php; 

5. Transakcja na Allegro – transakcja zakupu dóbr w Serwisie Allegro, za 

pośrednictwem strony allegro.pl lub Aplikacji mobilnej zgodnie z Regulaminem 

Allegro; o której mowa w § 3 ust 3 lit b, c, niniejszego Regulaminu; 

6. Towar – rzecz mogąca być przedmiotem Transakcji na Allegro; 

7. Uczestnik Promocji/Uczestnik –osoba będąca (a) Użytkownikiem oraz (b) 

posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, oraz (c) spełniająca łącznie 

warunki, o których mowa w § 3 ust 3 niniejszego Regulaminu; 

8. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa 

i zaciągać zobowiązania, która po akceptacji Regulaminu Allegro ma dostęp do usług 

oferowanych w Serwisie Allegro, w szczególności może uczestniczyć w Transakcjach 

na Allegro, zarówno jako kupujący i sprzedający. 

9. 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 Allegro; 

 
10. Regulamin – Regulamin Promocji, którego aktualna treść znajduje się na stronie:  

www.inpost.pl; kupony.allegro.pl; http://allegro.pl/zobacz/darmowa-dostawa-

paczkomaty 

http://poznaj.allegro.pl/mobilne/
http://allegro.pl/country_pages/1/0/user_agreement.php
http://allegro.pl/zobacz/darmowa-dostawa-paczkomaty
http://allegro.pl/zobacz/darmowa-dostawa-paczkomaty


 

11. Usługa Paczkomatowa - udostępnione przez Użytkowników sprzedających opcje 

dostawy Towarów świadczone przez InPost takie jak: usługa Allegro Polecony InPost 

oraz Paczkomaty 24/7 umożliwiające samodzielne nadawanie i odbieranie przesyłek, 

w wybranej przez Użytkownika lokalizacji, której wartość nie jest niższa niż 0,01 gr i 

wyższa niż 8,60 zł . 

12. PayU – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. 

Grunwaldzkiej 182,  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale 

zakładowym w wysokości 4.944.000 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej 

(NIP): 779-23-08-495; 

13. PayPro – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ul. 

Kanclerskiej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, o kapitale zakładowym w 

wysokości  4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji 

podatkowej (NIP): 779-23-69-887; 

14. Operator Płatności – PayU oraz PayPro, łącznie lub każde z osobna; 

15. Usługa Operatora Płatności - Usługa PayU, świadczona przez PayU na zasadach 

określonych w Załączniku 7A do Regulaminu Allegro albo Usługa Przelewy24, 

świadczona przez PayPro na zasadach określonych w Załączniku nr 7B do 

Regulaminu Allegro . 

§ 3 

Zasady Ogólne Promocji 

1. Kupony promocyjne zostaną wydane Uczestnikom, którzy spełnią warunki określone 

w ust. 3- 5 poniżej. 

2. W Promocji mogą wziąć udział wszyscy Użytkownicy, którzy po spełnieniu warunków 

określonych w niniejszym Regulaminie staną się Uczestnikami. 

https://allegro.pl/regulamin/pl/zalacznik-7
https://allegro.pl/regulamin/pl/zalacznik-7b
https://allegro.pl/regulamin/pl/zalacznik-7b


3. W celu uzyskania Kuponu promocyjnego, Uczestnik musi spełnić łącznie następujące 

warunki: 

a) być Użytkownikiem i zaakceptować Regulamin Allegro oraz niniejszy Regulamin, 

b) w okresie od dnia 18 listopada 2017r. od godz. 0: 00 r. do 24 listopada 2017 r. do 

godz. 23: 59 zawrzeć Transakcję na Allegro (wyłącznie z wykorzystaniem opcji 

Kup teraz w rozumieniu art. 3.1. Regulaminu Allegro), spełniającą następujące 

warunki łącznie; 

 wartość Transakcji na Allegro nie jest niższa niż wartość aktualnie 

wskazana przez współorganizatora Promocji, tj. Allegro.pl  sp.  z o.o. na 

stronie  http://allegro.pl/zobacz/darmowa-dostawa-paczkomaty, z 

zastrzeżeniem, że wartość Transakcji na Allegro może ulec zmianie w 

trakcie trwania Promocji.  Ewentualna zmiana wcześniej wskazanej 

wartości Transakcji na Allegro nastąpi za pośrednictwem strony, o której 

mowa w zdaniu poprzednim o godzinie 16:00  i zacznie obowiązywać od 

godziny 0:00 następnego dnia do dnia jej zmiany.  Przy czym za wartość 

Transakcji na Allegro uważa się cenę Towaru wskazaną przez Użytkownika 

będącego sprzedającym, w ramach oferty danego Towaru, która nie 

obejmuje kosztów dostawy Towaru; 

 jako opcja dostawy Towaru wskazana została przez Użytkownika będącego 

sprzedającym Usługa Paczkomatowa, a Uczestnik wybrał ją jako opcje 

dostawy Towaru zakupionego w ramach Transakcji na Allegro; 

c) w terminie do 24 listopada 2017 r. godz. 23:59 Uczestnik skutecznie dokonał 

płatności za Transakcję na Allegro, o której mowa pod lit. b) powyżej przy 

użyciu Usługi Operatora Płatności (status płatności: „Zakończona”). 

4. W związku z wymogami ustawy – Prawo telekomunikacyjne, z dnia 15 września 

2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907), w celu otrzymania Kuponu promocyjnego z 

systemów teleinformatycznych Grupy Allegro, Uczestnik powinien: 

a) udzielić Allegro zgody na przechowywanie danych lokalnie na urządzeniu 

końcowym Użytkownika (cookies), 

b) udzielić Allegro zgody na działanie kodu JavaScript w ramach Serwisu Allegro.  

http://allegro.pl/zobacz/darmowa-dostawa-paczkomaty


5. Dokonanie przez Uczestnika wszystkich czynności, o których mowa w ust. 3 lit. a) – 

c), nie wcześniej niż 18 listopada 2017 r. (od godz. 00:00) i nie później niż do 24 

listopada 2017 r. (do godz. 23:59) spowoduje wygenerowanie na formularzu opcji 

dostawy i zakupu Kuponu promocyjnego. Wartość Kuponu promocyjnego uzależniona 

jest od wartości Usługi Paczkomatowej wskazanej przez Użytkownika będącego 

sprzedającym w ramach oferty danego Towaru i wybranej przez Uczestnika jako opcja 

dostawy Towaru.  

6. Jeden Kupon promocyjny jest przyznawany Uczestnikowi tylko za jedną Transakcję 

na Allegro. W celu uniknięcia wątpliwości za jedną Transakcję na Allegro przyjmuje 

się jednorazowy zakup Towaru/ów w ramach tej samej oferty danego Użytkownika 

występującego w charakterze sprzedającego 

7. Łączna wartość wszystkich Kuponów promocyjnych, jakie może otrzymać Uczestnik 

w trakcie Promocji podlega następującym limitom: 

 80 zł dziennie (liczone od 00:00 do 23:59 tego samego dnia)  

 400 zł przez cały czas trwania Promocji.  

Przekroczenie limitów, o których mowa powyżej skutkuje brakiem możliwości 

przyznania kolejnych Kuponów promocyjnych. 

8. Niezwłocznie po wygenerowaniu Kuponu promocyjnego, jest on widoczny dla 

Uczestnika na formularzu opcji dostawy i zakupu. 

 

9. Allegro może wykluczyć Uczestnika z Promocji, jeżeli Uczestnik: 

a) narusza postanowienia Regulaminu,  

b) w inny sposób narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w związku z 

Promocją. 

10. W przypadku, gdy Uczestnik Promocji podjął jakiekolwiek działania mające na celu 

ominięcie zabezpieczeń lub mające wpływ na fałszowanie danych, Allegro może bez 

uprzedniego powiadomienia usunąć Uczestnika z Promocji a także może dokonać 

blokady jego Konta w Serwisie Allegro. 

 



§ 4. 

Zasady wykorzystania Kuponu promocyjnego 

1. Kupon promocyjny może być wykorzystany jedynie w celu dokonania płatności za 

Usługę Paczkomatową .  

2. Kupon promocyjny jest przypisany wyłącznie do konkretnej Transakcji na Allegro, w 

związku z którą został wygenerowany i powinien być wykorzystany jednorazowo, 

niezwłocznie po jego wygenerowaniu i przy jednoczesnym opłaceniu Transakcji na 

Allegro. W przypadku niewykorzystania Kuponu promocyjnego we wskazany wyżej 

sposób Kupon promocyjny traci ważność. 

3. Kupon promocyjny powinien zostać zrealizowany w ramach jednej płatności za 

Transakcję na Allegro w związku z którą został przyznany. W przypadku więcej niż 

jednej promocji oferowanej w związku z daną Transakcją na Allegro w tym samym 

czasie polegającej na możliwości otrzymania kuponu promocyjnego, Uczestnik może 

skorzystać tylko z jednej z nich w ramach jednej Transakcji na Allegro. Promocje 

wskazane w zadaniu poprzednim nie łączą się.  

4. Kupony promocyjne nie podlegają sumowaniu w ramach jednej Transakcji na Allegro.  

 

 

5. Uczestnik nie może wnioskować o zamianę Kuponu promocyjnego na ekwiwalent 

pieniężny, ani na rabaty inne niż te opisane w Regulaminie.   

6. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z prawa do wymiany reklamowanych 

Towarów na inne lub odstąpienia od umowy zawartej w ramach Transakcji na Allegro 

objętej niemniejszą Promocją, Kupon promocyjny nie może być ponownie 

wykorzystany. W takim przypadku Uczestnik nie otrzymuje zwrotu wartości Kuponu 

promocyjnego.  

7. Kupony promocyjne nie mogą podlegać dalszej odsprzedaży. 

  



§ 5. 

Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące przyznawania i korzystania z Kuponów promocyjnych składać 

można pisemnie na adres Allegro, tj.: Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-

166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 lub poprzez dedykowany do tego celu formularz 

kontaktowy. 

2. W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji powinna ona określać: imię i nazwisko oraz 

adres zamieszkania Uczestnika, a także opis i powód reklamacji. 

3. Reklamacje, o których mowa w ust. 1-2 rozpatrywane będą przez Allegro, w terminie 

21 dni od dnia ich otrzymania. 

 

§ 6. 

Dane osobowe Uczestników 

1. Allegro i InPost są  administratorami  danych osobowych Uczestników.  

2. Allegro i InPost mogą przetwarzać dane osobowe Uczestników w zgodzie z 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w 

szczególności z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

wyłącznie w celu poprawnego przeprowadzenia Promocji oraz dla celów reklamacji, o 

których mowa § 5 ust. 1-3 Regulaminu.  

3. Uczestnicy 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 art. 32-35 Ustawy o ochronie danych osobowych. 

  

https://pomoc.allegro.pl/kontakt/#subjectId=7a90d775-8843-4f8c-89d5-d901da5e929e
https://pomoc.allegro.pl/kontakt/#subjectId=7a90d775-8843-4f8c-89d5-d901da5e929e


§ 7. 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest dostępny pod adresem: https://allegro.pl/urodziny oraz 

https://kupony.allegro.pl/ w formacie umożliwiającym jego swobodny odczyt i 

wydruk. 

2. Współorganizatorzy nie pobierają podatków w związku z Kuponów promocyjnych. 

Uczestnicy Promocji zobowiązani są do rozliczenia właściwego podatku we własnym 

zakresie.  

3. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. 

 

https://allegro.pl/urodziny
https://kupony.allegro.pl/

