Regulamin Allegro
(...)
6.5.
Oferty złożone przez Licytantów wiążą uczestników Licytacji, chyba że Sprzedający dokona ich odrzucenia.
Odrzucenie oferty Licytanta może nastąpić wyłącznie przed zakończeniem Licytacji:
a.
b.
c.
d.

na prośbę Licytanta albo
gdy Sprzedający ma uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności Licytanta albo
jeżeli w trakcie Licytacji nastąpiła kradzież lub zniszczenie Towaru albo
w związku z zakończeniem Licytacji, w przypadkach określonych w art. 6.8. b.
z zastrzeżeniem, że w przypadku Ofert w kategoriach:

•
•
•
•
•
•

Odzież, Obuwie, Dodatki > Odzież damska > Bluzki
Odzież, Obuwie, Dodatki > Odzież damska > Swetry
Odzież, Obuwie, Dodatki > Odzież męska > Koszule
Kolekcje i sztuka > Produkty inwestycyjne
Kolekcje I sztuka > Antyki i Sztuka > Malarstwo
Kolekcje i sztuka > Kolekcje > Numizmatyka

odrzucenie oferty Licytanta może nastąpić wyłącznie na jego prośbę.
(...)
7.5.
Sprzedający może w ramach potwierdzenia, o którym mowa w art. 7.4, zamieścić dodatkowe informacje związane
z zawarciem umowy („Wiadomość dla Kupującego”). W treści Wiadomości dla Kupującego Sprzedający nie może
naruszać obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu. Szczegółowe zasady dotyczące treści Wiadomości dla
Kupującego określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.
7.5.6.
Kupujący, w związku z zawartą umową, powinien dokonać zapłaty za Towar w ciągu 7 dni, chyba że strony umowy
ustaliły inaczej.
(...)
10.5.
W przypadku wyboru przez Kupującego formy dostawy Towaru, która jest rejestrowana przez przewoźnika i której
nadawany jest numer śledzenia przesyłki, Sprzedający jest obowiązany do niezwłocznego udostępnienia w zakładce
zamówienia (moja sprzedaż -> zamówienia) prawidłowego numeru śledzenia przesyłki (nadanego przez
przewoźnika po nadaniu przesyłki), przy czym czas wysyłki Towaru powinien nastąpić zgodnie z terminem
(liczonym w dniach roboczych z dokładnością co do godziny począwszy od momentu dokonania zapłaty
za Towar - w przypadku skorzystania z metod płatności dostępnych w Allegro lub od momentu zawarcia
Transakcji – w przypadku płatności za Towar przy odbiorze z zastrzeżeniem, że czas ten nie biegnie
w soboty, niedziele i pozostałe dni ustawowo wolne od pracy), określonym przez Sprzedającego w
ramach formularza sprzedaży - w polu “Czas wysyłki”.
(...)
10.10.
Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach
Allegro materiałów wymaga każdorazowo zgody Allegro.pl i nie może naruszać
postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie
może naruszać interesów Allegro.pl oraz Użytkowników. Zabronione jest:

a. wykorzystywanie przez podmioty trzecie oznaczeń, co do których uprawniona jest Allegro.pl, w tym
charakterystycznych elementów grafiki, w szczególności takich jak: logo, zdjęcia, opisy czy innego typu
oznaczenia,
b. agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Allegro w celu ich dalszego
udostępniania w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza siecią Internet.
c.

wykorzystywanie oznaczenia allegro lub podobnych w loginie Konta, jeżeli może to wprowadzić w błąd innych
Użytkowników co do podmiotu korzystającego z danego Konta lub jego powiązań z Allegro.pl
(...)

14.1.
Allegro.pl jest uprawniona do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez
Allegro.pl. Termin zmiany nie może być krótszy niż 14 15 dni od momentu udostępnienia w Allegro zmienionego
Regulaminu.
(...)

Załącznik nr 2
(...)
Artykuł 4. WIADOMOŚĆ DLA KUPUJĄCEGO SERIE PRODUKTOWE
Sprzedający może w ramach potwierdzenia, o którym mowa w art. 7.4 Regulaminu, zamieścić dodatkowe
informacje związane z zawarciem umowy. Wiadomość ta nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa lub
Regulaminu, w szczególności zawierać:

1. Adresów stron internetowych (w jakiejkolwiek formie np. odsyłaczy, linków), za pośrednictwem których
prowadzona jest działalność handlowa;

2. Reklam, treści promocyjnych i ogłoszeniowych oraz innych elementów ułatwiających zakup towarów i usług
poza Allegro;

3. Informacji sprzecznych z treścią Oferty.
W ramach serii produktowych służących do prezentacji Ofert emitowanych przez danego Sprzedającego w
Allegro, Sprzedający może umieszczać zdjęcia Towarów oraz odpowiadające tym Towarom grafiki, logo
marki/producenta. Niedopuszczalne jest umieszczanie w ramach serii produktowych treści promocyjnych,
reklamowych i ogłoszeniowych oraz treści odnoszących się do działalności Sprzedającego prowadzonej
zarówno w ramach jak i poza Allegro, a także danych kontaktowych.

Regulamin Programu Monetowego
(...)
§ 2. Definicje
(...)
2. Aplikacja mobilna – aplikacja mobilna Allegro, nie starsza niż Android 5.0.0 6.3.2, iOS 5.10.10 5.11.2
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 o zasadach dostępu do aplikacji mobilnej
dostępnych jest na stronie: dlakupujacych.allegro.pl/wygodne-zakupy/aplikacja-mobilna.
(...)
§ 4. Zasady uczestnictwa w Programie w części dedykowanej Użytkownikom występującym w charakterze
Kupujących
(...)
18. Liczba Kuponów promocyjnych Allegro, które może nabyć Uczestnik podlega następującym limitom:
a. 3 Kupony promocyjne Allegro w ciągu doby, za którą przyjmuje się czas od 00:00:01 do 23:59:59, w której
Uczestnik dokonał nabycia pierwszego Kuponu promocyjnego Allegro;
b. 10 30 Kuponów promocyjnych Allegro w ciągu miesiąca, przy czym za miesiąc przyjmuje się czas od 1 do
ostatniego dnia danego miesiąca, w którym Uczestnik dokonał nabycia pierwszego Kuponu promocyjnego
Allegro;

