Zmiany od 09.12.2021
Regulamin Allegro
(…)

Artykuł 10. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
(…)
10.12
Zabronione jest przesyłanie przez Sprzedających wiadomości skierowanych do Kupujących
zawierających informację o:
a. otrzymaniu środków pieniężnych przez Sprzedającego dla płatności dokonywanej przy
wykorzystaniu metod płatności dostępnych w Serwisie;
b. możliwości śledzenia przesyłki zawierającej Towar, doręczanej w ramach usług
świadczonych przez dostawców, szczegółowo wskazanych pod
adresem: https://allegro.pl/dla-sprzedajacych/przewoznicyzintegrowani-z-allegro4RY6gLKLZSD oraz o jej poszczególnych etapach doręczenia;
c. informacji zawierających prośby o ocenę Transakcji.
Allegro.pl zapewnia dostarczenie Kupującym wymienionych wyżej informacji w ramach
automatycznych kanałów komunikacji tj. kanałów umożliwiających kontaktowanie się z
Użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, powiadomień
umieszczanych w ramach Konta Użytkownika w związku z zawarciem Transakcji, wiadomości
push w ramach aplikacji mobilnej oraz statusów dostępnych w zakładce “Moje kupione”
Allegro.pl zapewnia dostarczenie Kupującym wymienionych poniżej informacji:
a. o otrzymaniu środków pieniężnych przez Sprzedającego dla płatności dokonywanej przy
wykorzystaniu metod płatności dostępnych w Serwisie;
b. o możliwości śledzenia przesyłki zawierającej Towar, doręczanej w ramach usług
świadczonych przez dostawców, szczegółowo wskazanych pod adresem:
https://allegro.pl/dla-sprzedajacych/przewoznicyzintegrowani-z-allegro-4RY6gLKLZSD oraz o
jej poszczególnych etapach doręczenia;
c. z prośbą o ocenę Transakcji;
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d. o etapie realizacji Transakcji (w realizacji, do wysłania, wysłane) w przypadkach, w których
Sprzedający przy wysyłce Towarów korzysta z usług przewoźników wskazanych na stronie:
https://allegro.pl/dla-sprzedajacych/przewoznicy-zintegrowani-z-allegro-4RY6gLKLZSD lub
korzysta z narzędzi służących do automatyzacji procesu realizacji Transakcji dostępnych w
zakładce Zamówienia lub za pośrednictwem API
w ramach automatycznych kanałów komunikacji tj. kanałów umożliwiających kontaktowanie
się z Użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, powiadomień
umieszczanych w ramach Konta Użytkownika w związku z zawarciem Transakcji, wiadomości
push w ramach aplikacji mobilnej oraz statusów dostępnych w zakładce “Moje kupione”.
Mając na uwadze powyższe, Sprzedający zobowiązuje się nie wysyłać do Kupujących
dodatkowych wiadomości, których treść zawiera wyłącznie wyżej wymienione informacje, w
ramach korzystania z automatycznych kanałów komunikacji udostępnianych przez Allegro, o
których mowa powyżej.
Powyższy zapis nie dotyczy przypadków gdy to Kupujący w związku z zawartą Transakcją
zainicjował kontakt a Sprzedający na niego odpowiada.
(…)

Załącznik nr 1
Załącznik nr 1. Towary zakazane i dopuszczone warunkowo
(…)

Artykuł 2. Towary dopuszczone warunkowo
Wystawienie w ramach Transakcji następujących rodzajów Towarów jest dopuszczalne, o ile
przedmioty te spełniają określone poniżej warunki a zamieszczony na stronie Transakcji opis
Towaru zawiera wskazane treści (Towary dopuszczone warunkowo):

(…)
17. Rośliny przeznaczone do sadzenia oraz nasiona, o których mowa w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie
środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające
dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE
i 2007/33/WE Warunek: Dołączenie do każdej wysyłanej rośliny lub nasiona pPaszportu
uprawniającyego do jej przemieszczania, roślin wydanyego przez upoważniony
zarejestrowany podmiot. Wymagane elementy opisu: dołączenie do treści Oferty (w jej
opisie) pliku w formie elektronicznej zawierającego paszport lub jego wyraźne zdjęcie.
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Oświadczenie o treści: “Oświadczam, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków
ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniającym rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz
uchylającym dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE,
2006/91/WE i 2007/33/WE do każdej rośliny lub nasiona dołączony jest paszport.”.
(…)

Załącznik nr 2
Załącznik nr 2: Zasady tworzenia opisu Oferty;
(…)
Artykuł 2. ZDJĘCIA (MINIATURKI)
Sprzedający zobowiązany jest przedstawić Towar na co najmniej jednym zdjęciu (miniaturce)
umieszczonym na serwerze należącym do Allegro.pl. Zdjęcie to musi spełniać poniższe
wymagania:
2.1.
Prezentacja Towaru na zdjęciu musi mieć taką formę i postać, aby nie budziła wątpliwości, co
do faktycznego i rzeczywistego przedmiotu sprzedaży, w ramach danej Oferty. Dozwolone
jest przedstawienie Towaru w kontekście jego zastosowania lub aranżacji (np. prezentacja
przez modela), z uwzględnieniem zdania pierwszego w art 2.2. poniżej.
2.2.
Towar prezentowany powinien być na białym, jednolitym tle (RGB 255.255.255). Wyjątek
stanowią książki, filmy, muzyka i oprogramowanie, których okładka może wypełniać całą
powierzchnię zdjęcia oraz zdjęcia w kategorii "Moda - Outlet", a także w Ofertach, dla których
odrębne umowy z podmiotami współpracującymi z Allegro.pl mogą określać w sposób
odmienny warunki prezentacji Towarów. Miniaturka nie może zawierać jakichkolwiek
dodatkowych elementów, w szczególności tekstów, elementów graficznych, ramek,
logotypów itp.
2.3.
W przypadku gdy zdjęcie Towaru nie pozwala na przedstawienie jego istotnych cech (kolor,
smak, zapach) dozwolone jest graficzne określenie ich na miniaturce.
2.4.
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Dozwolone jest przedstawienie Towaru w kontekście jego zastosowania lub aranżacji na tle
innym niż białe (np. poprzez umieszczenie zdjęcia altany na tle ogrodu), w sytuacjach, gdy
spełniony jest jeden z poniższych warunków:
a.Towar oferowany jest z parametrem innym niż „nowe”, „nowe z defektem” lub „nowe bez
metek” w ramach Konta bez statusu Firma;
b.Towar z parametrem innym niż „nowe” prezentowany jest w kategorii:
Motoryzacja > Części samochodowe
Motoryzacja > Części i akcesoria motocyklowe
Motoryzacja > Części do innych pojazdów
Motoryzacja > Części do maszyn
Motoryzacja > Opony i felgi
c.Towar oferowany w Licytacji prezentowany jest w kategorii: Moda > Odzież, Obuwie,
Dodatki
d.Towar prezentowany jest w kategorii:
Dom i Ogród > Ogród > Rośliny
Dom i Ogród > Ogród > Architektura ogrodowa > Altany, wiaty, zadaszenia
Artykuły dla zwierząt > Akwarystyka > Zwierzęta akwariowe
Artykuły dla zwierząt > Akwarystyka > Rośliny i pielęgnacja > Rośliny
Kolekcje i Sztuka > Antyki i Sztuka (z wyłączeniem podkategorii „Akcesoria plastyczne”)
Kolekcje i Sztuka > Kolekcje
Kolekcje i sztuka > Rękodzieło > Przedmioty ręcznie wykonane
Dziecko > Pokój dziecięcy > Meble > Komplety mebli
Dom i Ogród > Budownictwo i Akcesoria > Podłogi > Deski podłogowe
Dom i Ogród > Budownictwo i Akcesoria > Podłogi > Panele podłogowe
Dom i Ogród > Budownictwo i Akcesoria > Podłogi > Płytki podłogowe
Dom i Ogród > Budownictwo i Akcesoria > Ściany i elewacje > Tapety
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Dom i Ogród > Meble > Kuchnia > Zestawy mebli kuchennych
Dom i Ogród > Meble > Pokój młodzieżowy > Komplety mebli
Dom i Ogród > Meble > Pokój dziecięcy > Komplety mebli
Dom i Ogród > Meble > Łazienka i toaleta > Zestawy mebli łazienkowych
Dom i Ogród > Meble > Sypialnia > Komplety mebli
Dom i Ogród > Meble > Sypialnia > Łóżka
Dom i Ogród > Meble > Salon > Kanapy
Dom i Ogród > Meble > Salon > Zestawy mebli
Dom i Ogród > Meble > Salon > Narożniki
Dom i Ogród > Meble > Salon > Komplety wypoczynkowe
Dom i Ogród > Wyposażenie > Zastawa stołowa > Serwisy
Dom i Ogród > Wyposażenie > Ozdoby świąteczne i okolicznościowe - Boże Narodzenie >
Oświetlenie choinkowe
Dom i Ogród > Wyposażenie > Ozdoby świąteczne i okolicznościowe - Boże Narodzenie >
Oświetlenie świąteczne zewnętrzne
Dom i Ogród > Wyposażenie > Ozdoby świąteczne i okolicznościowe - Boże Narodzenie >
Iluminacje Świąteczne
dotyczącej sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, a także w kategorii "Usługi", „Wakacje”,
„Motoryzacja” (w podkategoriach „Samochody”, „Motocykle i quady”, „Maszyny”, „Inne
pojazdy i łodzie” oraz "Przyczepy, naczepy") oraz w podkategorii "Żywe zwierzęta"
(...)

Załącznik nr 4
Załącznik nr 4. Opłaty i prowizje
(…)

Część IV A. Opłaty w Allegro Lokalnie
(…)
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4. Opłata z tytułu promowania Ogłoszeń poprzez wyróżnienie wynosi:
a) w przypadku wyróżnień wyłącznie na Allegro Lokalnie: dla Ogłoszeń i Ogłoszeń z opcją
„Kup Teraz” na okres 10 dni wynosi 4,99 4,90 zł, a dla Ogłoszeń z Licytacją na okres 7 dni
wynosi 3,49 3,40 złotych;
b) w przypadku wyróżnień widocznych w Allegro jak i w Allegro Lokalnie: dla Ogłoszeń z
opcją „Kup Teraz” na okres 10 dni wynosi 19,00 11,90 zł, natomiast na okres 30 dni wynosi
13.90 zł, a dla Ogłoszeń z Licytacją na okres 7 dni wynosi 13,30 8,90 złotych;
c) w przypadku Ogłoszeń nie będących Ogłoszeniami z opcją „Kup Teraz” : opublikowanych w
podkategoriach Samochody, Motocykle i Quady, Maszyny, Przyczepy i Naczepy oraz Inne
Pojazdy i Łodzie, w ramach kategorii „Motoryzacja”: 4,90 zł; dla Ogłoszeń w opcji „Lite”- za
jeden dzień; 19,90 zł dla Ogłoszeń w opcji pakietu „Turbo” - na okres 10 dni oraz 29,90 zł dla
Ogłoszeń w opcji „Nitro” - na okres 30 dni.

(…)

Załącznik nr 13
(…)

Artykuł 9. Brak dostępności określonych usług i funkcjonalności w ramach
Allegro Lokalnie
(…)
9.4. W zakresie form promowania Ogłoszeń możliwe jest wykorzystanie wyłącznie opcji
wyróżnienia, przy czym wyróżnienie w zależności od wyboru Sprzedającego obowiązuje 10
lub 30 dni dla Ogłoszeń z opcją „“Kup Teraz” oraz 7 dni dla Ogłoszeń z Licytacją (funkcja
dostępna do momentu złożenia pierwszej oferty w Licytacji), z zastrzeżeniem podkategorii
Samochody, Motocykle i Quady, Maszyny, Przyczepy i Naczepy oraz Inne Pojazdy i Łodzie, w
ramach kategorii „Motoryzacja”, w której dostępne są wyróżnienia w opcjach : Lite - 24
godziny, pakiet Turbo - 10 dni, Nitro - 30 dni, przy czym w przypadku skorzystania z
wyróżnienia już w trakcie trwania Ogłoszenia, termin wyróżnienia upływa z momentem
automatycznego wznowienia Ogłoszenia lub w momencie zakończenia Ogłoszenia.
Wykupione w zakończonym przed czasem Ogłoszeniu wyróżnienie nie przechodzi na nowo
wystawione Ogłoszenie. Wyróżnienie - za wyjątkiem kategorii „Motoryzacja” - nie ulega
automatycznemu przedłużeniu, jednakże możliwe jest przedłużenie wyróżnienia przez
Użytkownika, który utworzył dane Ogłoszenie.
(…)
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Regulamin Programu Szybkich Wysyłek
(…)
4. W przypadku spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 3 powyżej, Sprzedający otrzyma
opust za każdą przesyłkę objętą Programem, zgodnie z Tabelą nr 1 poniżej:
Metoda dostawy

Wysokość opustu do 5
października 2021 r.

Allegro
Paczkomaty
InPost

0,99 zł brutto – dla zamówień
poniżej 100 zł; 1,99 zł brutto –
dla zamówień od 100 zł

0,99 zł brutto – dla zamówień poniżej
100 zł; 1,99 zł brutto – dla zamówień
od 100 zł

dostawa
kurierem: Allegro
Pocztex Kurier 48;
Allegro Pocztex
Kurier 48
pobranie; Allegro
Kurier DPD;
Allegro Kurier
DPD pobranie;
Allegro Kurier
UPS; Allegro
Kurier UPS
pobranie

1,99 zł brutto dla Allegro
Kurier UPS, Allegro Kurier UPS
pobranie; 3,99 zł brutto za
pozostałe metody dostawy z
tej grupy

1,99 zł brutto dla Allegro Kurier UPS,
Allegro Kurier UPS pobranie - dla
zamówień od 80 zł; 3,99 zł brutto za
pozostałe metody dostawy z tej
grupy - dla zamówień od 80 zł

dostawa
kurierem z
zagranicy do
Polski: Kurier
UPS wysyłka z
Czech; Kurier UPS
wysyłka z
Niemiec; Kurier
DPD wysyłka z
Czech; Kurier DPD
wysyłka z
Niemiec; Kurier
UPS wysyłka z
Francji; Kurier
UPS wysyłka z
Holandii; Kurier

3,99 zł brutto
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DPD wysyłka z
Francji; Kurier
DPD wysyłka z
Holandii; Kurier
DHL (PPL) wysyłka
z Czech; Kurier
DHL wysyłka z
Niemiec; Kurier
DHL wysyłka z
Holandii
dostawa
kurierem: Allegro
X-press Couriers;
Kurier Pickpack

3,99 zł brutto

3,99 zł brutto - dla zamówień od 80 zł

punkty
odbioru: Allegro
Punkty Poczta;
Żabka; Orlen;
Ruch; Allegro
Punkty Poczta
pobranie; Allegro
Odbiór w Punkcie
UPS; Odbiór w
punkcie UPS;
Allegro ORLEN
Paczka; ORLEN
Paczka; Allegro
Odbiór w Punkcie
DPD; Allegro
Odbiór w Punkcie
DPD pobranie

0,99 zł brutto – dla zamówień
poniżej 100 zł; 1,99 zł brutto –
dla zamówień od 100 zł

0,99 zł brutto – dla zamówień poniżej
100 zł; 1,99 zł brutto – dla zamówień
od 100 zł

(…)

Regulamin usługi kuponowej
(…)
§4 Realizacja Promocji
10.Zatwierdzenie Warunków jest równoznaczne ze zleceniem przez Organizatora Allegro.pl
obsługi Promocji zgodnie z ustalonymi Warunkami oraz akceptacją Regulaminu i jego treści
oraz stanowi gwarancję Organizatora, że Partnerzy będą uczestniczyć w Promocji na
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warunkach określonych w Regulaminie i Regulaminie Promocji, oraz że zaakceptowali
Regulamin i Regulamin Promocji. Określone przez Organizatora warunki Promocji nie mogą
zostać zmienione od momentu przekazania przedmiotowego zlecenia Allegro.pl. Promocja
nie może zostać zakończona przed czasem jej trwania określonym przez Organizatora, za
wyjątkiem sytuacji, gdy podczas określenia warunków Promocji przez Organizatora
Organizator ustalił wartość, o którą obniżona zostanie cena Towaru w przypadku
skorzystania z Kuponu w wysokości równej lub wyższej od minimalnej wartości zakupów,
która uprawnia do skorzystania z Kuponu. Organizator podejmuje decyzję wnosi o
przedwczesne zakończenie Promocji w sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym na własne
ryzyko.
11. Allergo.pl i Organizator ustalają, że w przypadku, gdy dojdzie do częściowego odstąpienia
przez Użytkownika od umowy sprzedaży, zawartej pomiędzy Organizatorem i
Użytkownikiem lub Partnerem i Użytkownikiem, które to odstąpienie spowoduje, że
Użytkownik przestanie spełniać warunki określone Regulaminem Promocji dla przyznania
Kuponu, ceny zakupionych przez Użytkownika Towarów pozostaną bez zmian, tj. nie
zostaną podwyższone do ceny sprzed wykorzystania Kuponu. Organizator ani Partner nie
będą się domagać od Użytkownika przywrócenia ceny bazowej i dochodzić wobec niego
roszczeń z tym związanych.
12.Allegro.pl jest uprawniona do usunięcia uczestnika Promocji z udziału w Promocji w
przypadku, gdy narusza on przepisy prawa, prawa osób trzecich, postanowienia regulaminu
Promocji lub Regulaminu Allegro.pl. Allegro.pl usunie uczestnika na żądanie Organizatora z
tych samych przyczyn, jeżeli zaistnieją.
12.13. Organizator i Partnerzy zapewniają techniczną możliwość użycia Kuponu w tym
między innymi obniżenie ceny sprzedaży Towaru przez podmiot dokonujący sprzedaży w
przypadku użycia Kuponu.
13. 14.W przypadku, gdy Organizator lub Partner naruszają postanowienia Regulaminu lub
Regulaminu Promocji lub Regulaminu Allegro lub powszechnie przyjęte normy obyczajowe,
Allegro.pl jest uprawniona do wykluczenia takiego Partnera z Promocji lub do zakończenia
Promocji – z zastrzeżeniem możliwości dochodzenia ewentualnych innych roszczeń
wynikających z Regulaminu lub przepisów prawa.
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