Zmiany od 18 lutego 2021
Załącznik nr 4
Załącznik nr 4. Opłaty i prowizje
(…)

Część V. Koszty dostawy i usług dodatkowych
(…)
2. Allegro – Usługa Dostawy – DPD – opłaty za Usługi i Usługi Dodatkowe
a. Usługa Dostawy, o której mowa w Załączniku 16 do Regulaminu realizowana przy udziale Dostawcy DPD
Polska Sp. z o.o., który świadczy Usługi w ramach następujących metod dostawy:
•

Allegro Kurier DPD

•

Allegro Kurier DPD Pobranie

b. Opłata za Usługę realizowaną w oparciu o Usługę Dostawy wynosi: Opłaty dla Sprzedających za Usługi
realizowane w oparciu o Usługę Dostawy oraz Usługi realizowane w ramach Allegro Smart! Wynoszą:
Usługa

KOD

Opłata brutto

Allegro Kurier DPD (paczka do
31,5kg wagi rzeczywistej lub
gabarytowej; najdłuższy bok
max 175cm; suma szerokości,
długości i wysokości max
300cm)

DPD_P1_KURIER

11,99 zł

Usługa

Allegro.pl sp. z. o. o.
ul. Grunwaldzka 182
60-166 Poznań

KOD

Opłata brutto w Opłata brutto
ramach Usługi w ramach
Dostawy
Allegro Smart!

Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 33 016 950 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 52526-74-798, REGON 365331553

Allegro Kurier DPD (paczka do 31,5kg wagi DPD_P1_KURIER 11,99 zł
rzeczywistej lub gabarytowej; najdłuższy bok max
175cm; suma szerokości, długości i wysokości
max 300cm)

3,99 zł [1]

[1] Od 18 lutego do 7 kwietnia 2021 roku – 0 zł dla przesyłki kurierskiej w ramach zamówień od 80 zł do 99,99
zł.
(…)
d. Opłata dla Sprzedających za Usługę realizowaną w ramach Usługi Allegro Smart!, w ramach następujących
metod dostawy:
•

Allegro Kurier DPD

•

Allegro Kurier DPD Pobranie

Usługa

KOD

Opłata brutto

Allegro Kurier DPD (w ramach
Usługi Allegro Smart!, paczka
do 31,5kg wagi rzeczywistej lub
gabarytowej; najdłuższy bok
max 175cm; suma szerokości,
długości i wysokości max
300cm))

DPD_P1_KURIER

3,99 zł

e. d. W przypadkach, w których wartość stanowiąca wagę gabarytową paczki rozumiana jako : szerokość cm x
długość cm x wysokość cm / 6000 przekracza wartość odpowiadajacą wadze rzeczywistej paczki, cena za
Usługę ustalana jest na podstawie wagi gabarytowej przesyłki.
f. e. Opłaty za Usługi i Usługi Dodatkowe zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym
nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od terminu powzięcia
przez Allegro.pl informacji o podstawie do naliczenia tych opłat.
(…)
3. Allegro – Usługa Dostawy – Poczta Polska – Opłaty za Usługi i Usługi Dodatkowe

Allegro.pl sp. z. o. o.
ul. Grunwaldzka 182
60-166 Poznań

Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 33 016 950 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 52526-74-798, REGON 365331553

a. Usługa Dostawy, o której mowa w Załączniku 16 do Regulaminu realizowana przy udziale Dostawcy Poczta
Polska SA, który świadczy Usługi w ramach następujących metod dostawy:
•

Allegro Pocztex Kurier 48

•

Allegro Pocztex Kurier 48 Pobranie

•

Allegro Punkty Poczta, Żabka, Orlen, Ruch

•

Allegro Punkty Poczta Pobranie

•

Allegro Przesyłka Polecona

b. Opłaty za Usługi realizowane w oparciu o Usługę Dostawy wynoszą: Opłaty dla Sprzedających za Usługi
realizowane oparciu o Usługę Dostawy oraz Usługi realizowane w ramach Allegro Smart! wynoszą:
Usługa

KOD

Opłata brutto

(i) Allegro Pocztex Kurier 48
(maksymalne
parametry
przesyłki: max waga 30kg; max
suma
boków:
długość+szerokość+wysokość
do 250cm; najdłuższy bok max
150cm)

PP_P1_KURIER_48 (dla pierwszej
paczki
w
przesyłce)
PP_P6_KURIER_48_POD
(dla
kolejnych paczek w przesyłce)

10,99 zł

(ii) Allegro Pocztex Kurier 48
Pobranie
(maksymalne
parametry przesyłki: max waga
30kg; max suma boków:
długość+szerokość+wysokość
do 250cm; najdłuższy bok max
150cm)

PP_P2_KURIER_48_POBRANIE (dla
pierwszej paczki w przesyłce)
PP_P7_KURIER_48_POBRANIE_POD
(dla kolejnych paczek w przesyłce)

14,99 zł

(iii) Allegro Punkty Poczta,
Żabka,
Orlen,
Ruch
(maksymalne
parametry
przesyłki: max waga 20kg; max
wymiary 70x60x60)

PP_P3_PUNKTY

9,49 zł

(iv) Allegro Punkty Poczta
Pobranie
(maksymalne
parametry przesyłki: max waga
20kg; max wymiary 70x60x60)

PP_P4_PUNKTY_POBRANIE

12,99 zł

(v) Allegro Przesyłka Polecona
(maksymalne
parametry

PP_P5_PRZESYLKA_POLECONA

6,49 zł

Allegro.pl sp. z. o. o.
ul. Grunwaldzka 182
60-166 Poznań

Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 33 016 950 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 52526-74-798, REGON 365331553

przesyłki: max waga 1kg; max
suma
boków
szerokość+wysokość
+długość
max
70
cm;
najdłuższy bok max 50cm;
najkrótszy bok max 6cm)

Usługa

KOD

(i) Allegro Pocztex Kurier 48
(maksymalne parametry przesyłki:
max waga 30kg; max suma
boków: długość +
szerokość+wysokość do 250cm;
najdłuższy bok max 150cm)

PP_P1_KURIER_48 (dla pierwszej paczki w
przesyłce) PP_P6_KURIER_48_POD (dla
kolejnych paczek w przesyłce)

10,99 zł

3,99 zł [1]

(ii) Allegro Pocztex Kurier 48
Pobranie (maksymalne parametry
przesyłki: max waga 30kg; max
suma boków: długość + szerokość
+ wysokość do 250cm; najdłuższy
bok max 150cm)

PP_P2_KURIER_48_POBRANIE (dla
pierwszej paczki w przesyłce)
PP_P7_KURIER_48_POBRANIE_POD (dla
kolejnych paczek w przesyłce)

14,99 zł

7,48 zł [2]

(iii) Allegro Punkty Poczta,
Żabka, Orlen, Ruch (maksymalne
parametry przesyłki: max waga
20kg; max wymiary 70x60x60)

PP_P3_PUNKTY

9,49 zł

0 zł

Allegro.pl sp. z. o. o.
ul. Grunwaldzka 182
60-166 Poznań

Opłata
brutto w
ramach
Usługi
Dostawy

Opłata
brutto w
ramach
Usługi
Allegro
Smart!

Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 33 016 950 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 52526-74-798, REGON 365331553

(iv) Allegro Punkty Poczta
Pobranie (maksymalne parametry
przesyłki: max waga 20kg; max
wymiary 70x60x60)

PP_P4_PUNKTY_POBRANIE

12,99 zł

3,49 zł

(v) Allegro Przesyłka Polecona
(maksymalne parametry przesyłki:
max waga 1kg; max suma boków
szerokość + wysokość + długość
max 70 cm; najdłuższy bok max
50cm; najkrótszy bok max 6cm)

PP_P5_PRZESYLKA_POLECONA

6,49 zł

0 zł

[1] Od 18 lutego do 7 kwietnia 2021 roku – 0 zł dla przesyłki kurierskiej w ramach zamówień od 80 zł do 99,99
zł.
[2] Od 8 marca do 7 kwietnia 2021 roku – 3,49 zł przy zamówieniach o wartości od 80 zł do 99,99 zł.
(…)
e. Opłata dla Sprzedających za Usługę realizowaną w ramach Usługi Allegro Smart!:
Usługa

KOD

Opłata brutto

Allegro Pocztex Kurier 48 (w
ramach Usługi Allegro Smart!;
(maksymalne
parametry
przesyłki: max waga 30kg; max
suma
boków:
długość+szerokość+wysokość
do 250cm; najdłuższy bok max
150cm))

PP_P1_KURIER_48 (dla pierwszej
paczki
w
przesyłce)
PP_P6_KURIER_48_POD
(dla
kolejnej paczki w przesyłce)

3,99 zł

Allegro Pocztex Kurier 48
Pobranie (w ramach Usługi
Allegro Smart!; (maksymalne
parametry przesyłki: max waga
30kg; max suma boków:
długość+szerokość+wysokość

PP_P2_KURIER_48_POBRANIE (dla
pierwszej paczki w przesyłce)
PP_P7_KURIER_48_POBRANIE_POD
(dla kolejnych paczek w przesyłce)

3,99 zł

Allegro.pl sp. z. o. o.
ul. Grunwaldzka 182
60-166 Poznań

Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 33 016 950 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 52526-74-798, REGON 365331553

do 250cm; najdłuższy bok max
150cm))

f. Wszelkie Usługi Dodatkowe związane z Usługami
•

Allegro Pocztex Kurier 48

•

Allegro Pocztex Kurier 48 Pobranie

•

Allegro Punkty Poczta, Żabka, Orlen, Ruch

•

Allegro Punkty Poczta Pobranie

realizowanymi w ramach Usługi Allegro Smart są płatne przez Sprzedającego, zgodnie z poniższą tabelą:
Usługa Dodatkowa

KOD

Opłata brutto

Dodatkowa Ochrona Przesyłki
do 1000zł

PP_U1_001000

w cenie Usługi

Dodatkowa Ochrona Przesyłki
do 5000zł

PP_U2_005000

0,90 zł

Dodatkowa Ochrona Przesyłki
do 10000zł

PP_U3_010000

1,95 zł

Dodatkowa Ochrona Przesyłki
do 20000zł

PP_U4_020000

2,70 zł

Dodatkowa Ochrona Przesyłki
do 50000zł

PP_U5_050000

3,75 zł

Dodatkowa Ochrona Przesyłki
do 250000zł

PP_U6_250000

0,2% deklarowanej wartości

Ostrożnie

PP_N3_OSTROZNIE

6,00 zł

PP_N2_DEKL_WART

0,07 zł za każde rozpoczęte 10 zł
deklarowanej wartości, nie mniej
niż 1,23 zł. Max deklarowana
wartość 70000zł

PP_N5_ZWROT

10,99 zł*

Zadeklarowanie
powyżej 100 zł

wartości

Zwrot przesyłki (wynikający z
braku
możliwości
jej
doręczenia)

Allegro.pl sp. z. o. o.
ul. Grunwaldzka 182
60-166 Poznań

Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 33 016 950 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 52526-74-798, REGON 365331553

Przesyłka niestandardowa

PP_N4_PRZES_NSTAND

23,98 zł /przesyłka jeśli wskaźnik
przesyłek
niestandardowych
Sprzedawcy nie przekracza 15%
wszystkich przesyłek Sprzedawcy
nadanych w danym miesiącu lub
59,95 zł/przesyłka jeśli wskaźnik
przesyłek
niestandardowych
Sprzedawcy
przekracza
15%
wszystkich przesyłek Sprzedawcy
nadanych w danym miesiącu.
Dopłata doliczana będzie w takim
przypadku
do
każdej
niestandardowej paczki nadanej w
danym miesiącu kalendarzowym.

*jeżeli zwracana przesyłka jest przesyłką niestandardową, na etapie doręczenia do Kupującego lub była objęta
Usługą Dodatkową: zadeklarowana wartość powyżej 100 zł lub Ostrożnie, to te Usługi Dodatkowe (Przesyłka
niestandardowa, zadeklarowana wartość powyżej 100 zł, Ostrożnie) są także doliczane do opłaty za zwrot
takiej paczki.
g. e. Opłaty za Usługi i Usługi Dodatkowe zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym
nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od terminu powzięcia
przez Allegro.pl informacji o podstawie do naliczenia tych opłat.
(…)
4. Allegro – Usługa Dostawy – UPS – Opłaty za Usługi i Usługi Dodatkowe
a. Usługa Dostawy, o której mowa w Załączniku 16 do Regulaminu realizowana przy udziale Dostawcy UPS
Polska sp z o.o. , który świadczy Usługi w ramach następującej metody dostawy:
•

Allegro Kurier UPS (do 10 kg)

b. Opłaty dla Sprzedających za Usługi realizowane w oparciu o Usługę Dostawy oraz Usługi realizowane w
ramach Allegro Smart! wynoszą:
Usługa

KOD

Opłata brutto w
ramach
Usługi
Dostawy

Opłata brutto w ramach
Usługi Allegro Smart!

Allegro
Kurier
UPS
(paczka do 5 kg, wagi
rzeczywistej
lub
wymiarowej,
najdłuższy
bok max 100cm, drugi

UPS_P1_KURIER_STANDARD

10,99 zł

3,99 zł [1]

Allegro.pl sp. z. o. o.
ul. Grunwaldzka 182
60-166 Poznań

Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 33 016 950 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 52526-74-798, REGON 365331553

najdłuższy bok max 76cm,
suma
długości
oraz
obwodu (tj. 2x wysokość +
2x szerokość) max 300cm )

[1] Od 18 lutego do 7 kwietnia 2021 roku – 0 zł dla przesyłki kurierskiej w ramach zamówień od 80 zł do 99,99
zł.
(…)

REGULAMIN USŁUGI „Allegro Smart!”
(…)

III. Zakres Usługi Allegro Smart!
1. Nabywca może skorzystać z Usługi Allegro Smart! w zakresie dostawy bez ponoszenia wskazanej przez
Sprzedającego opłaty z tytułu dostawy (art. II ust. 3 lit. a Regulaminu) tylko przy Transakcjach, w których:
a. wartość Transakcji lub wartość sumy Transakcji (zawartych zarówno w trybie Licytacji jak i z wykorzystaniem
opcji Kup Teraz) zawartych w ramach Oferty danego Sprzedającego nie jest niższa niż 40 zł, z zastrzeżeniem,
że w przypadku metody dostawy w postaci przesyłek kurierskich przedmiotowa wartość wynosi nie mniej niż
100 80 zł, a zapłata za Transakcję/e nastąpiła za pośrednictwem Usługi Płatności, Allegro Zapłać Później,
Allegro Pay oraz
b. wskazana przez Sprzedającego wartość jednorazowej dostawy dostępnej w ramach Oferty nie jest wyższa
niż określono w tabeli https://na.allegro.pl/smart-metody-dostawy oraz przy założeniu, że przy zakupie przez
Nabywcę wielu sztuk Towarów w ramach tej samej lub kilku Transakcji u tego samego Sprzedającego wartość
dostawy, niezależnie od metody, nie przekracza 40 zł, z zastrzeżeniem, że w przypadku metody dostawy w
postaci przesyłek kurierskich przedmiotowa wartość wynosi nie mniej niż 100 80 zł, .
2. Nabywcy, niezależnie od wybranego przez niego Okresu Rozliczeniowego, przysługuje nielimitowana liczba
dostaw, o których mowa w art. II ust. 4.
3. Korzystając z Usługi Nabywca może wskazać do 10 adresów, na które mogą być dostarczone Towary w
ramach Usługi, bez ponoszenia wskazanej przez Sprzedającego opłaty z tytułu dostawy (art. II ust. 3 lit. a
Regulaminu).
(…)

Allegro.pl sp. z. o. o.
ul. Grunwaldzka 182
60-166 Poznań

Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 33 016 950 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 52526-74-798, REGON 365331553

REGULAMIN USŁUGI „Allegro Smart!”
Obowiązuje od dnia 16 grudnia 2020, od godziny 16.00 do 24.01.2021.
Regulamin obowiązujący od dnia 25.01.2021 znajdziesz tutaj.
Regulamin obowiązujący od 25 listopada 2019 do 16 grudnia 2020 znajdziesz tutaj.
Regulamin obowiązujący do dnia 25 listopada 2019, do godziny 08:00 znajdziesz tutaj.
Obowiązuje od dnia 27 czerwca 2019, od godziny 15.00. do dnia 25.11.2019 do godziny 8:00. znajdziesz tutaj
(…)

III. Zakres Usługi Allegro Smart!
1. Nabywca może skorzystać z Usługi Allegro Smart! w zakresie dostawy bez ponoszenia wskazanej przez
Sprzedającego opłaty z tytułu dostawy (art. II ust. 3 lit. a Regulaminu) tylko przy Transakcjach, w których:
a. wartość Transakcji lub wartość sumy Transakcji (zawartych zarówno w trybie Licytacji jak i z wykorzystaniem
opcji Kup Teraz) zawartych w ramach Oferty danego Sprzedającego nie jest niższa niż 40 zł, z zastrzeżeniem,
że w przypadku metody dostawy w postaci przesyłek kurierskich przedmiotowa wartość wynosi nie mniej niż
100 80 zł, a zapłata za Transakcję/e nastąpiła za pośrednictwem Usługi Płatności, Allegro Zapłać Później,
Allegro Pay oraz
b. wskazana przez Sprzedającego wartość jednorazowej dostawy dostępnej w ramach Oferty nie jest wyższa
niż określono w tabeli https://na.allegro.pl/smart-metody-dostawy oraz przy założeniu, że przy zakupie przez
Nabywcę wielu sztuk Towarów w ramach tej samej lub kilku Transakcji u tego samego Sprzedającego wartość
dostawy, niezależnie od metody, nie przekracza 40 zł, z zastrzeżeniem, że w przypadku metody dostawy w
postaci przesyłek kurierskich przedmiotowa wartość wynosi nie mniej niż 100 80 zł.
2. Nabywcy, niezależnie od wybranego przez niego Okresu Rozliczeniowego, przysługuje nielimitowana liczba
dostaw, o których mowa w art. II ust. 4.
3. Korzystając z Usługi Nabywca może wskazać do 10 adresów, na które mogą być dostarczone Towary w
ramach Usługi, bez ponoszenia wskazanej przez Sprzedającego opłaty z tytułu dostawy (art. II ust. 3 lit. a
Regulaminu).
(…)

REGULAMIN USŁUGI "Allegro Smart! Student"
Allegro.pl sp. z. o. o.
ul. Grunwaldzka 182
60-166 Poznań

Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
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(…)

III. Zakres Usługi Allegro Smart! Student
1. Nabywca może skorzystać z Usługi Allegro Smart! Student w zakresie dostawy Towarów bez ponoszenia
wskazanej przez Sprzedającego opłaty z tytułu dostawy (art. II ust. 4 lit. a Regulaminu) tylko przy Transakcjach,
w których:
a. wartość Transakcji lub wartość sumy Transakcji (zawartych zarówno w trybie Licytacji jak i z wykorzystaniem
opcji Kup Teraz) zawartych w ramach Oferty danego Sprzedającego nie jest niższa niż 40 zł, z zastrzeżeniem,
że w przypadku metody dostawy w postaci przesyłek kurierskich przedmiotowa wartość wynosi nie mniej niż
100 80 zł, a zapłata za Transakcję/e nastąpiła za pośrednictwem Usługi Płatności oraz
b. wskazana przez Sprzedającego wartość jednorazowej dostawy dostępnej w ramach Oferty nie jest wyższa
niż określono w tabeli https://na.allegro.pl/smart-metody-dostawy oraz przy założeniu, że przy zakupie przez
Nabywcę wielu sztuk Towarów w ramach tej samej lub kilku Transakcji u tego samego Sprzedającego wartość
dostawy:
•

niezależnie od metody, przekracza 40 zł,

•

w przypadku metody dostawy w postaci przesyłek kurierskich przedmiotowa wartość wynosi nie mniej
niż 100 80 zł.

2. Nabywcy w okresie korzystania z Usługi przysługuje nielimitowana liczba dostaw, o których mowa w art. II
ust. 4 Regulaminu.
3. W okresie korzystania z Usługi Nabywca może wskazać do 10 adresów, na które mogą być dostarczone
Towary w ramach Usługi, bez ponoszenia wskazanej przez Sprzedającego opłaty z tytułu dostawy (art. II ust.
4 lit. a Regulaminu).
(…)

X. Postanowienia końcowe
1. Allegro zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie ze względu na:
a. zmianę przepisów prawa, mającą bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
b. nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa, mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
c. zmianę ceny za Usługę;
d. c. usprawnienie działania Usługi lub obsługi Użytkowników;
e. d. poprawę ochrony prywatności Użytkowników;
f. e. zapobieganie nadużyciom;
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g. f. względy bezpieczeństwa;
h. g. zmianę polepszenie warunków świadczenia Usługi lub dodanie nowych funkcjonalności, z których
Nabywca może dobrowolnie korzystać;
i. h. zmiany redakcyjne;
z zastrzeżeniem, że zmiana ceny za Usługę oraz zmiana warunków świadczenia Usługi nie ma zastosowania
do trwającego Okresu Rozliczeniowego, chyba że zmiana ma na celu wyłącznie poprawę sytuacji Nabywcy lub
wynika z okoliczności niezależnych od Allegro.
2. Treść niniejszego Regulaminu jak i wszelkie jego zmiany, udostępnione są
internetowej https://na.allegro.pl/regulamin-allegro-smart-student.
Nabywca
zostanie
powiadomiony o zmianach Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

na stronie
dodatkowo

3. Zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Allegro.pl nie krótszym niż 15 dni od momentu
powiadomienia Użytkowników o zmianach. Allegro.pl może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania
15-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:
a. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany
Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie wyżej wymienionego 15- dniowego okresu
powiadomienia,
b. musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu
zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, Użytkowników przed oszustwami,
złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla
cyberbezpieczeństwa.
c. zmiana ma na celu wyłącznie poprawę sytuacji Nabywcy lub wynika z okoliczności niezależnych od Allegro.
(…)

Allegro Smart! - zasady rozliczeń
Dostawa w ramach Allegro Smart! obejmuje zakupy od jednego sprzedającego już od 40 złotych w przypadku
punktów odbioru, paczkomatów oraz listów poleconych, a w przypadku kurierów już od 100 80 zł. Jeśli
kupujący złożył u ciebie zamówienie z dostawą Allegro Smart!, otrzymasz od niego tylko wpłatę za towar.
Koszty dostawy rozliczysz zgodnie z zasadami opisanymi poniżej pod warunkiem, że kupujący opłaci
zamówienie przez Allegro Finanse. Pamiętaj, nadawaj przesyłki tylko dla zamówień, które mają status płatności
“zakończona”.
Koszty dostawy rozliczysz w następujący sposób (wszystkie kwoty w tabeli są kwotami brutto):
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Grupa metod dostawy - Przesyłki kurierskie
Metoda
dostawy

Taką
kwotę
zapłacisz nam za
przesyłkę Allegro
Smart!

Taką
kwotę
zrefundujemy ci za
przesyłkę Allegro
Smart!

Taką kwotę możesz
cennikach dostawy

Allegro Pocztex
Kurier 48

3,99 zł* [1]

-

od 0,01 zł do 11,99 zł

Allegro Pocztex
Kurier
48
Pobranie

3,99 7,48 zł* [2] [3]

-

od 0,01 4,00 zł do 15,99 zł

Allegro
DPD

3,99 zł* [1]

-

od 0,01 zł do 12,99 zł

Kurier

Allegro
Kurier
DPD Pobranie

7,48 zł (3,99 zł* opłata za przesyłkę
[1] + 3,49 zł za
usługę dodatkową
pobranie [3])

od 0,01 4,00 zł do 16,99 zł

Allegro
Kurier
UPS (do 10 kg)

3,99 zł [1] (12,99 zł
dla przesyłek od 10
do 30 kg)*

-

od 0,01 zł do 12,99 zł

Kurier UPS

-

do 8 zł**

od 0,01 zł do 12,99 zł

X-Press Couriers

-

do 11 zł**

od 0,01 zł do 14,99 zł

Kurier PickPack

-

do 11 zł**

od 0,01 zł do 14,99 zł

ustawić

w

Grupa metod dostawy - Odbiór w punkcie
Metoda
dostawy

Taką
kwotę
zapłacisz
nam za
przesyłkę
Allegro
Smart!
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Allegro
Punkty
Poczta,
Żabka,
Orlen,
Ruch

0 zł*

-

od 0,01 zł do 9,99 zł

Allegro
Punkty
Poczta
Pobranie

0 3,49 zł*
[3]

-

od 0,01 4,00 zł do 13,99 zł

Allegro
UPS
Odbiór
w
punkcie

-

do 7,99 zł**

od 0,01 zł do 7,99 zł

UPS
Odbiór
w
punkcie

-

do 7,99 zł**

od 0,01 zł do 7,99 zł

Allegro
Paczka w
RUCHU

-

do 6,70 zł**

od 0,01 zł do 6,70 zł

Paczka w
RUCHU

-

do 6,70 zł**

od 0,01 zł do 6,70 zł

Grupa metod dostawy - Listy i przesyłki polecone
Metoda
dostawy

Taką
kwotę
zapłacisz
nam za
przesyłkę
Allegro
Smart!

Taką kwotę
zrefundujemy
ci
za
przesyłkę
Allegro
Smart!

Taką kwotę możesz ustawić w cennikach dostawy

Allegro
Przesyłka
polecona

0 zł*

-

od 0,01 zł do 6,99 zł
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Grupa metod dostawy - Paczkomaty
Metoda
dostawy

Taką
kwotę
zapłacisz
nam za
przesyłkę
Allegro
Smart!

Taką kwotę
zrefundujemy
ci
za
przesyłkę
Allegro
Smart!

Taką kwotę możesz ustawić w cennikach dostawy

Allegro
Paczkomaty
InPost

0,99 zł (za
przesyłkę
dla
zamówień
poniżej
100
zł)
1,99 zł (za
przesyłkę
dla
zamówień
od
100
zł)***

-

od 0,01 zł do 8,99 zł

*jeśli korzystasz z Usługi Dostawy na zasadach określonych w Załączniku nr 16 i w związku z tym jesteś
włączony do nowego modelu rozliczeń, pod warunkiem że dla danego zamówienia prawidłowo przekazujesz
do przewoźnika adres e-mail Kupującego lub nadajesz przesyłkę za pośrednictwem Wysyłam z Allegro.
[1] Od 18 lutego do 7 kwietnia 2021 roku – 0 zł dla zamówień od 80 zł do 99,99 zł.
[2] Od 8 marca do 7 kwietnia 2021 roku – 3,49 zł dla zamówień od 80 zł do 99,99 zł.
[3] Od 8 marca oprócz zapłaty za Towar otrzymasz od Kupującego 3,99 zł za usługę pobrania.
** zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Usługi Allegro Smart! dla Sprzedających dostępnych na
stronie https://allegro.pl/dla-sprzedajacych/usluga-allegro-smart-warunki-dla-sprzedajacych-9dG9omEnet1
zgodnie z zasadami określonymi w art. V pkt 5 Załącznika nr 12.
*** zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 12. zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 12,
z wyłączeniem w art. V pkt 5 Załącznika nr 12.
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Metody dostawy i zwrotu przesyłek w ramach
Allegro Smart!
Bezpłatne dostawy z Allegro Smart! są dostępne w przypadku wskazanych poniżej metod dostawy, jeśli
cena jednego przedmiotu lub łączna cena wielu przedmiotów od jednego sprzedającego wyniesie
minimum 100 80 zł (dla przesyłek kurierskich) oraz minimum 40 zł (dla pozostałych metod dostawy).
Pokrywamy koszt dostawy lub jego część do maksymalnych kwot określonych wcześniej przez
sprzedających, zgodnie z wytycznymi (wysokość tych kosztów wskazana jest w miejscu “Koszt bez Allegro
Smart!” w poniższej tabeli). Oznacza to, że jeśli koszt dostawy wskazany przez sprzedającego w miejscu
"Koszt dostawy bez Allegro Smart!" będzie wyższy niż wartość wskazana w zestawieniu, to dostawa ta nie
zostanie zrealizowana w ramach Allegro Smart!
W zestawieniu poniżej znajdziesz również metody dostawy objęte usługą Allegro Smart! wraz ze sposobem
zwrotu przesyłek.
Paczkomaty
Metoda
dostawy

Koszt
bez
Allegro
Smart!

Allegro
Paczkomaty
InPost

8,99 zł

Koszt z
Allegro
Smart!

0 zł

Bezpłatny zwrot

W Paczkomatach lub bezpłatny zwrot w placówkach Poczty Polskiej
(z wyłączeniem Agencji Pocztowych)

Grupa dostaw – Odbiór w punkcie
Metoda
dostawy

Koszt
bez
Allegro
Smart!

Koszt z
Allegro
Smart!

Bezpłatny zwrot

Allegro
Punkty
Poczta,
Żabka,
Orlen,
Ruch

9,99 zł

0 zł

W placówkach Poczty Polskiej (z wyłączeniem Agencji Pocztowych)

Allegro
Punkty

13,99 zł

0 zł

W placówkach Poczty Polskiej (z wyłączeniem Agencji Pocztowych)
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Poczta
pobranie
Allegro
UPS
Odbiór
w
Punkcie,
UPS
Odbiór
w
Punkcie

7,99 zł

0 zł

W placówkach Poczty Polskiej (z wyłączeniem Agencji Pocztowych)

Allegro
Paczka
w
RUCHu,
Paczka
w
RUCHu

6,70 zł

0 zł

W placówkach Poczty Polskiej (z wyłączeniem Agencji Pocztowych)

Grupa dostaw – Listy i przesyłki polecone
Metoda
dostawy

Koszt
bez
Allegro
Smart!

Allegro
Przesyłka
polecona

6,99 zł

Koszt z
Allegro
Smart!

0 zł

Bezpłatny zwrot

W placówkach Poczty Polskiej (z wyłączeniem Agencji Pocztowych) dla
przesyłek do 30 kg

Grupa dostaw – Przesyłki kurierskie
Metoda
dostawy

Koszt
bez
Allegro
Smart!

Koszt z
Allegro
Smart!

Kurier
UPS

12,99 zł

0 zł
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Bezpłatny zwrot

Bezpłatny zwrot w placówkach Poczty Polskiej (z wyłączeniem Agencji
Pocztowych) dla przesyłek do 30 kg
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Allegro
Kurier
UPS (do
10 kg)

12,99 zł

0 zł

Bezpłatny zwrot w placówkach Poczty Polskiej (z wyłączeniem Agencji
Pocztowych)

X-press
Couriers

14,99 zł

0 zł

Bezpłatny zwrot w placówkach Poczty Polskiej (z wyłączeniem Agencji
Pocztowych) dla przesyłek do 30 kg

Allegro
Pocztex
Kurier 48

11,99 zł

0 zł

Bezpłatny zwrot w placówkach Poczty Polskiej ( z wyłączeniem Agencji
Pocztowych) dla przesyłek do 30 kg

Allegro
Pocztex
Kurier 48
Pobranie

15,99 zł

0 zł

Bezpłatny zwrot w placówkach Poczty Polskiej ( z wyłączeniem Agencji
Pocztowych) dla przesyłek do 30 kg

Allegro
Kurier
DPD

12,99 zł

0 zł

Bezpłatny zwrot w placówkach Poczty Polskiej (z wyłączeniem Agencji
Pocztowych) lub w punkcie DPD Pickup dla przesyłek do 20 kg

Allegro
Kurier
DPD
Pobranie

16,99 zł

0 zł

Bezpłatny zwrot w placówkach Poczty Polskiej (z wyłączeniem Agencji
Pocztowych) lub w punkcie DPD Pickup dla przesyłek do 20 kg

Kurier
PickPack

14,99 zł

0 zł

Bezpłatny zwrot w placówkach Poczty Polskiej (z wyłączeniem Agencji
Pocztowych)
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Zmiany od 8 marca 2021
Regulamin Allegro
(…)

Artykuł 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W ALLEGRO
(…)
2.2.
Osoby fizyczne nieprowadzące w ramach Allegro działalności gospodarczej dokonują wyboru jednego z
poniższych rodzajów Rejestracji, wypełniając dla każdej z nich odpowiedni formularz, przy czym:
a. Rejestracja pełna, z zastrzeżeniem postanowieńnia w art. 2.6. poniżej, umożliwia korzystanie ze wszystkich
usług świadczonych przez Allegro.pl i funkcjonalności Allegro, w tym dokonywanie zakupów i sprzedaży
Towarów (Konto Zwykłe);
b. Rejestracja uproszczona umożliwia wyłącznie dokonywanie zakupów Towarów. korzystanie jedynie z
niektórych usług świadczonych przez Allegro.pl i funkcjonalności Allegro, z wyłączeniem m.in. możliwości
dokonywania zakupów i sprzedaży Towarów.
(…)
2.5.
Po W procesie wypełnieniau formularza rejestracyjnego podmiot rejestrowany podaje wymagane dane, a po
wypełnieniu formularza rejestracyjnego, w zależności od sposobu dokonywania Rejestracji i rodzaju podanych
danych:
a. na podany w formularzu rejestracyjnym nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób
potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje;
b. na podany w formularzu rejestracyjnym numer telefonu zostanie wysłana wiadomość zawierająca kod
aktywacyjny niezbędny do potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.
Podmiot rejestrowany może dokonać potwierdzenia Rejestracji z wykorzystaniem dostępnych mechanizmów
potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy
podmiotem rejestrowanym a Allegro.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez Allegro.pl w ramach
Allegro, na warunkach określonych w Regulaminie.
2.6.
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Użytkownik, w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług świadczonych przez Allegro.pl i funkcjonalności
Allegro, musi dokonać Rejestracji pełnej, tj. obok obowiązku przesłania kopii dokumentów, oświadczeń lub
tłumaczeń – o których mowa w art.2.3 powyżej (o ile ma zastosowanie) - dokonać aktywacji Konta, która odbyć
się może przez:
a. wybierając jeden wybór jednego z poniższych dostępnych dla danego Użytkownika sposobów
udostępnianych przez Allegro:
a. i) Szybka wpłata on-line – w przypadku, gdy Użytkownik posiada rachunek w jednym z banków
udostępniających tzw. "szybkie płatności" w ramach Allegro i dokona wpłaty w zdefiniowanej kwocie 1,01 zł.
Wpłata zostanie w całości zwrócona Użytkownikowi na rachunek bankowy, z którego została dokonana,
b. ii) Zapłata za zakupiony przedmiot za pomocą usługi płatniczej określonej w Załączniku nr 7A oraz
Załączniku 7B do Regulaminu - w przypadku, gdy zapłata za zakupiony Towar zostanie dokonana w formie
przelewu elektronicznego z rachunku prowadzonego w jednym z banków udostępniających tzw. „szybkie
płatności” w ramach Allegro,
c. iii) Wpłata przelewem tradycyjnym lub innym przelewem elektronicznym - w przypadku, gdy Użytkownik
posiada rachunek w banku, który nie współpracuje z operatorem usługi płatniczej określonej w Załączniku nr
7A oraz Załączniku 7B do Regulaminu lub nie udostępnia tzw. „szybkich płatności” i dokona wpłaty kwoty 1,01
zł na rachunek bankowy wskazany przez Allegro.pl. Wpłata zostanie w całości zwrócona Użytkownikowi na
rachunek bankowy, z którego została dokonana; lub
b. uzupełnienie wymaganych danych (o ile ma zastosowanie).
2.7.
Podmioty, o których mowa w art. 2.1, mogą nabywać Towary bez konieczności uprzedniej Rejestracji i
posiadania Konta. W takim przypadku, po wybraniu Towarów (dodanie do koszyka), niezbędne jest podanie
odpowiednich danych wymaganych w formularzu, koniecznych do finalizacji zawieranej w ten sposób umowy
ze Sprzedającym. Z chwilą nabycia Towaru, podmiot, o którym mowa w zdaniach poprzednich, zawiera umowę,
której przedmiotem są usługi świadczone przez Allegro.pl w ramach Allegro, na warunkach określonych w
Regulaminie.
2.8.
Podczas Rejestracji jak i późniejszego korzystania z Allegro, Użytkownik zobowiązany jest podawać wymagane
i prawdziwe dane oraz informacje oraz składać – o ile ma zastosowanie – oświadczenia zgodne z prawdą.
Użytkownik Konta Zwykłego oraz Konta Firma posiadającego aktywną usługę Abonament może dodać do
Konta zdjęcie bądź grafikę, które mogą przedstawiać jego wizerunek ( awatar). W przypadku logowania się do
Allegro lub dokonania Rejestracji za pośrednictwem zewnętrznych usług uwierzytelniających (np. oferowanych
w ramach innych serwisów, w tym o charakterze społecznościowym, dane osobowe Użytkownika (w tym dane
osobowe) oraz awatar (o ile został on udostępniony operatorowi tej zewnętrznej usługi lub tego serwisu)
zostaną przekazane lub ujawnione Allegro.pl i wykorzystane zgodnie z zasadami Regulaminu.
W przypadku dodania awatara zostanie on przypisany do wskazanego przez Użytkownika Konta
zarejestrowanego na jego dane. W sytuacji logowania się do Allegro lub dokonania Rejestracji za
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pośrednictwem zewnętrznych usług uwierzytelniających (np. oferowanych w ramach innych serwisów), awatar
przekazany lub ujawniony Allegro.pl przez operatora tej zewnętrznej usługi lub tego serwisu, przypisany
zostanie do Konta Użytkownika, zgodnie z adresem e-mail podanym przez Użytkownika w tej usłudze lub tym
serwisie. Awatar Użytkownika będzie widoczny dla innych Użytkowników korzystających z Allegro przy jego
wybranych aktywnościach w Allegro.
Awatar zostanie przypisany do Konta Użytkownika w przypadkach wskazanych powyżej, pod warunkiem, że
spełniać będzie wymagania techniczne określone następująco: rozmiar min 64x64px, typ pliku: jpg, png oraz
nie będzie przedstawiać jakichkolwiek bezprawnych lub niestosownych treści, w tym w szczególności o
charakterze wulgarnym, obscenicznym, erotycznym, pornograficznym, nawołującym do szerzenia nienawiści,
rasizmu, ksenofobii. Niedopuszczalne jest umieszczanie w ramach awatara treści promocyjnych, reklamowych
i ogłoszeniowych oraz treści odnoszących się do działalności Użytkownika prowadzonej poza Allegro, a także
jakichkolwiek danych kontaktowych.
Użytkownik powinien na bieżąco aktualizować dane w ustawieniach po zalogowaniu na Konto. Zabrania się
usuwania przez Użytkownika danych zawartych w ustawieniach Konta po dokonaniu przez niego Rejestracji, z
zastrzeżeniem, że Użytkownik może w każdym czasie sam usunąć awatar przypisany do jego Konta. W celu
usunięcia numeru telefonu, konieczne jest skontaktowanie się z Allegro.pl przy użyciu dostępnych kanałów
kontaktu, o których mowa w Regulaminie.
2.9.
Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta w Allegro (logowanie) po podaniu:
- loginu lub adresu e-mail lub numeru telefonu,
- hasła lub kodu SMS (przy logowaniu numerem telefonu) a w przypadku wyboru dwustopniowego logowania
- hasła oraz kodu SMS.
(Logowanie).
Logowanie do Allegro za pośrednictwem usługi zautomatyzowanych rozwiązań oraz za pośrednictwem
zewnętrznych usług uwierzytelniających (np. oferowanych w ramach innych serwisów współpracujących z
Allegro.pl, w tym o charakterze serwisów społecznościowymch), powoduje takie same skutki, jak logowanie
bezpośrednio na stronie internetowej Allegro.
Korzystanie ze zautomatyzowanych rozwiązań, w szczególności oprogramowania wywołującego logowanie,
następuje na ryzyko Użytkownika korzystającego z takiego oprogramowania.
2.10.
Użytkownik może dokonać Rejestracji więcej niż jednego Konta, pod warunkiem, przyporządkowania do
każdego z nich innego adresu e-mail lub innego numeru telefonu. Użytkownik posiadający aktywną
usługę Abonament może w ramach logowania do Allegro przełączać się pomiędzy dowolną liczbą Kont bez
konieczności każdorazowego i odrębnego logowania się do danego Konta tego Użytkownika, a także
udostępnić wybrane przez siebie funkcjonalności związane z obsługą Transakcji lub Ofert osobie należycie
umocowanej przez Użytkownika, która będzie miała możliwość korzystania z nich po zalogowaniu się na swoje
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Konto. Użytkownik Konta ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osoby należycie
umocowanej związane z udostępnionymi jej funkcjonalnościami.
Użytkownik nie może wykorzystywać Kont do dokonywania czynności stanowiących naruszenie postanowień
Regulaminu. Niedopuszczalne jest w szczególności:
a. uczestniczenie w danej Licytacji przy użyciu więcej niż jednego Konta,
b. licytowanie lub zawieranie umowy sprzedaży Towarów w ramach Ofert własnych, osób bliskich bądź
wspólnie zamieszkujących z Użytkownikiem albo innych podmiotów, z którymi Kupujący pozostaje w relacjach
powodujących uzasadnione wątpliwości, że strony działają w porozumieniu, mającym na celu wpłynięcie na
wynik Transakcji, w sposób sprzeczny z prawem bądź dobrymi obyczajami,
c. dokonywanie kolejnej Rejestracji w celu unikania zapłaty należności wobec Allegro.pl, z tytułu usług
świadczonych w ramach Allegro.
(…)

Artykuł 17. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY
(…)
17.2.
Allegro.pl może podjąć próbę ugodowego załatwienia sporu z Użytkownikiem prowadzącym działalność
gospodarczą, korzystającym z Allegro do oferowania towarów konsumentom, za pośrednictwem
niezależnego mediatora, po uprzednim wyrażeniu przez Allegro.pl zgody na mediację. W przypadku
zwrócenia się przez Użytkownika, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym do Allegro.pl z propozycją
mediacji i zaakceptowaniu tej propozycji przez Allegro.pl, mediacja będzie prowadzona przez mediatora z
Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej,
Europejskiego Instytutu Mediacji, zgodnie ze stosowanym przez Centrum Instytut regulaminem mediacji.
Allegro.pl ponosić będzie rozsądną część całkowitych kosztów mediacji, które każdorazowo ustalane będą
przez strony. Lista mediatorów oraz regulamin mediacji dostępne są pod adresem
kontaktowym: https://caim.com.pl/ eiminstytut@gmail.com.
(…)

Załącznik nr 1
Załącznik nr 1. Towary zakazane i dopuszczone warunkowo
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Artykuł 1. Towary zakazane
Przedmiotem Oferty nie mogą być następujące Towary:
(…)
33. złoto w postaci sztabek i ich kopii i imitacji, monet wybitych po roku 1800 (z zastrzeżeniem art. 2 pkt. 14
poniżej) bądź złomu złotniczego oraz srebro w postaci sztabek i ich kopii i imitacji oraz złomu;
(…)
42. Jakiekolwiek formy stałego lub czasowego dostępu lub korzystania z konta lub innego zbioru zasobów
(zbliżone do kont) w jakimkolwiek serwisie internetowym, programie lub aplikacji, umożliwiającego obsługę i
granie w gry komputerowe, gry na konsole lub gry mobilne lub obejmujące inne funkcjonalności i usługi
związane z tymi grami, takie jak ich nabywanie, instalacja, przechowywanie, recenzowanie, śledzenie statystyk,
jak np. Steam, Epic Games Store, GOG, uPlay, Origin, PlayStation Network, Xbox Live. Zakaz, o którym mowa
w niniejszym pkt. 42. nie dotyczy sprzedaży kont lub innego zbioru zasobów w jakimkolwiek serwisie
internetowym, programie lub aplikacji, które umożliwiają korzystanie wyłącznie na zasadzie klienta wyłącznie
z gier komputerowych z jednej gry komputerowej, albo jednej gry gier na konsole lub gier mobilnych gry
mobilnej, z których korzystanie jest w każdym czasie nieodpłatne dla wszystkich osób;
(…)

Załącznik nr 2
Załącznik nr 2: Zasady tworzenia opisu Oferty Transakcji;

Artykuł 1. TREŚĆ OFERTY
1. W celu stworzenia opisu Oferty Transakcji Sprzedający wypełnia dostępny na stosownej stronie Allegro
formularz sprzedaży, w którym należy w szczególności zamieścić tytuł Oferty Transakcji, opis Towaru, określić
kategorię odpowiadającą specyfice Towaru oraz rodzaj i sposób przeprowadzenia Transakcji (w tym określić
czas trwania Oferty Transakcji oraz zgodnie z wyborem: określić cenę wywoławczą, opcjonalnie cenę
minimalną i zaznaczyć, czy ma zostać wprowadzona opcja Kup Teraz) oraz warunki dotyczące płatności. Opis
Oferty Transakcji powinien być uzupełniony o co najmniej jedno zdjęcie prezentujące oferowany Towar. W
formularzu sprzedaży Sprzedający może również, wybierając opcje dodatkowe, ustalić szczególny sposób
prezentacji i promocji Oferty Transakcji w Allegro.
2. Zabronione jest umieszczanie w opisie Oferty Transakcji treści naruszających przepisy prawa, Regulaminu
Allegro, a także słów, wyrażeń bądź zwrotów, które zostały użyte niezgodnie z normami obyczajowymi (przy
zastrzeżeniu charakteru kategorii Erotyka) oraz treści drastycznych.
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3. Istotne dla Oferty postanowienia Transakcji treści powinny być wprowadzane w formie tekstowej w języku
polskim. Dopuszczalne jest prezentowanie w Ofercie przez Użytkownika treści, które zapisane są na serwerach
zewnętrznych (nienależących do Allegro.pl), jednakże nie mogą to być treści istotne.
4. W polu „Opis” Oferty, jej tytule oraz parametrach mogą być umieszczane wyłącznie informacje dotyczące
oferowanego Towaru, przy czym w polu “Opis” dopuszczalne jest umieszczenie dodatkowych informacji na
temat producenta tego Towaru oraz poinformowanie o innych Towarach dostępnych w ramach Ofert danego
Sprzedającego. Informacje o których mowa w zdaniu poprzednim mają charakter dodatkowy i nie mogą
stanowić większości opisu Oferty. Pozostałe informacje należy umieścić w odpowiednich zakładkach
(szczegóły dotyczące dostawy w zakładce „Dostawa i płatność”, warunki gwarancji w zakładce „Gwarancja”,
opis procedury reklamacyjnej w zakładce „Reklamacja”, informacje dotyczące odstąpienia od umowy bez
podania przyczyny w zakładce „Zwroty”, dane kontaktowe oraz wszelkie inne informacje dotyczące
sprzedającego w zakładce „O sprzedającym”). Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w pozostałych
postanowieniach Regulaminu, dane kontaktowe należy umieścić wyłącznie w miejscach do tego
przeznaczonych. W przypadku Ofert publikowanych w kategorii “Produkty spożywcze >Catering” w polu
“Opis” dopuszczalne jest umieszczanie danych kontaktowych oraz informacji związanych z dostawą Towaru.
Powyższe zasady nie obejmują Ofert, dla których odrębne umowy z podmiotami współpracującymi z Allegro.pl
mogą określać w sposób odmienny warunki dotyczące ich opisu.
(…)

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

Część V. Koszty dostawy i usług dodatkowych
1. Allegro - Usługa Dostawy - InPost – Opłaty za Usługi i Usługi Dodatkowe
a. Usługa Dostawy, o której mowa w Załączniku 16 do Regulaminu realizowana przy udziale Dostawcy InPost
Sp. z o.o., który świadczy Usługi w ramach następującej metody dostawy:

•

Allegro Paczkomaty InPost,

dostępnej wyłącznie w ramach Usługi Allegro Smart!
Opłata dla Sprzedających za ww. Usługę wynosi:
Usługa
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KOD

Opłata brutto
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Allegro Paczkomaty
InPost (max. waga 25kg, max.
wymiary przesyłki (w mm) wraz
z opakowaniem (wysokość x
szerokość x długość):

INP_P1_PACZKOMATY

0,99 zł – za każdą Przesyłkę w ramach
zamówień poniżej 100 zł brutto
1,99 zł – za każdą Przesyłkę w ramach
zamówień
od 100 zł brutto

Gabaryt A: 80 x 380 x 640
Gabaryt B: 190 x 380 x 640
Gabaryt C: 410 x 380 x 640

b. Wszelkie Usługi Dodatkowe ściśle związane z dostawą Towarów w ramach Usługi Allegro Smart! są płatne
przez Sprzedającego, zgodnie z poniższą tabelą.
Usługa Dodatkowa

KOD

Dodatkowa
ochrona
przesyłki do 5000 zł

Opłata brutto
w cenie usługi

Dodatkowa
ochrona
przesyłki do 10000 zł

INP_U1_010000

1,50 zł

Dodatkowa
ochrona
przesyłki do 20000 zł

INP_U2_020000

1,70 zł

Opłata
za
weryfikację
Weryfikacja wagi i wymiarów
przesyłki

INP_N1_WER_WYM

12,30 zł

Opłata
za
tTraktowanie
przesyłki
jako
ponadgabarytowej

INP_N2_JAK_GABARYT

18,45 zł

Dopłata
za
weryfikację
Weryfikacja przesyłki przy
zmianie gabarytu

INP_N3_WER_GABARYT

3,68 zł

Przesyłka ponadgabarytowa
przekraczająca wymiar ponad
50x50x80 cm lub wagę
powyżej 30 kg

INP_N4_GABARYT

246,00 zł

Opłata
za
pierwsze zdarzenie związane
z obsługą Przesyłki Uciążliwej

INP_N5_PRZES_UCIAZLIWA_1

121,77 zł
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spowodowane
zabronioną
zawartością przesyłki lub jej
wadliwym opakowaniem
Opłata
za
kolejne zdarzenia związane
z obsługą Przesyłki Uciążliwej
spowodowane
zabronioną
zawartością przesyłki lub jej
wadliwym opakowaniem

INP_N6_PRZES_UCIAZLIWA

1228,77 zł

c. Opłaty za Usługi i Usługi Dodatkowe zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym
nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od terminu powzięcia
przez Allegro.pl informacji o podstawie do naliczenia tych opłat.
2. Allegro – Usługa Dostawy – DPD – opłaty za Usługi i Usługi Dodatkowe
a. Usługa Dostawy, o której mowa w Załączniku 16 do Regulaminu realizowana przy udziale Dostawcy DPD
Polska Sp. z o.o., który świadczy Usługi w ramach następujących metod dostawy:
•

Allegro Kurier DPD

•

Allegro Kurier DPD Pobranie

b. Opłaty dla Sprzedających za Usługi realizowane w oparciu o Usługę Dostawy oraz Usługi realizowane w
ramach Allegro Smart! Wynoszą:
Usługa

KOD

Opłata brutto w Opłata brutto
ramach Usługi w ramach
Dostawy
Allegro Smart!

Allegro Kurier DPD (paczka do 31,5kg wagi DPD_P1_KURIER 11,99 zł
rzeczywistej lub gabarytowej; najdłuższy bok max
175cm; suma szerokości, długości i wysokości
max 300cm)

3,99 zł [1]

[1] Od 18 lutego do 7 kwietnia 2021 roku – 0 zł dla przesyłki kurierskiej w ramach zamówień od 80 zł do 99,99
zł.
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c. Wszelkie Usługi Dodatkowe ściśle związane z Usługą, o której mowa w podpunkcie b. powyżej są płatne
przez Sprzedającego, zgodnie z poniższą tabelą:
Usługa Dodatkowa

KOD

Opłata brutto

Pobranie (maksymalna kwota
pobrania wynosi 15 000 zł)

DPD_P2_KURIER_POBRANIE

4,00 zł (w ramach Usługi Allegro Smart! w cenie 3,49 zł)

Zlecenie
odbioru
(dot.
jednorazowego zlecenia 3 lub
mniej paczek z jednego miejsca
w tym samym dniu)

DPD_N1_PODJAZD

w W cenie Usługi

Dodatkowa ochrona przesyłki
do 1000 zł

DPD_U1_001000

W cenie Usługi

Dodatkowa ochrona przesyłki
do 2000 zł

DPD_U2_002000

0,50 zł

Dodatkowa ochrona przesyłki
do 3000 zł

DPD_U3_003000

0,80 zł

Dodatkowa ochrona przesyłki
do 4000 zł

DPD_U4_004000

1,60 zł

Dodatkowa ochrona przesyłki
do 5000 zł

DPD_U5_005000

2,45 zł

Dodatkowa ochrona przesyłki
do 10 000 zł

DPD_U6_010000

6,75 zł

Dodatkowa ochrona przesyłki
do 20 000 zł

DPD_U7_020000

9,50 zł

Dodatkowa ochrona przesyłki DPD_U8_050000
do 50 000 zł

0,1% zadeklarowanej wartości

Dodatkowa ochrona przesyłki
powyżej 50 000 zł

DPD_U9_050000_PLUS

0,2% zadeklarowanej wartości

Niestandardowa paczka/paleta

DPD_N2_PRZES_NSTAND

12,00 zł

Pusty podjazd bez wydania
paczek
(dot.
Zamówienia
kuriera i nie wydania paczek)

DPD_N3_PUSTY_PODJAZD

12,30 zł

SMS Predict

DPD_N4_SMS_PREDICT

0,40 zł
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Dopłata do paczki o wadze od
31,5 do 40 kg (wagi rzeczywistej
lub gabarytowej)

DPD_N22_NAD_31_5_40

30,99 zł

Dopłata do paczki o wadze od DPD_N23_NAD_40_50
40 do 50 kg (wagi rzeczywistej
lub gabarytowej)

41,49 zł

Dopłata do paczki o wadze od
50 do 100 kg (której waga jest
ustalana na podstawie wagi
gabarytowej)

DPD_N24_NAD_50_100

144,99 zł

Dopłata do paczki/palety o
wadze od 100 do 200 kg (której
waga
jest
ustalana
na
podstawie wagi gabarytowej)

DPD_N24_NAD_100_200

144,99 zł

Dopłata do paczki/palety o
wadze od 200 do 300 kg (której
waga
jest
ustalana
na
podstawie wagi gabarytowej)

DPD_N25_NAD_200_300

144,99 zł

Dopłata do paczki/palety o
wadze od 300 do 500 kg (której
waga
jest
ustalana
na
podstawie wagi gabarytowej)

DPD_N26_NAD_300_500

194,99 zł

Dopłata do paczki/palety o
wadze od 500 do 700 kg (której
waga
jest
ustalana
na
podstawie wagi gabarytowej)

DPD_N27_NAD_500_700

214,99 zł

Paczka dłużycowa

DPD_N28_DLUZYCA

+100kg wagi za każdy rozpoczęty metr
powyżej 250cm

DPD_N5_PALETA_DOPLATA

56,58 zł

Przekierowanie przesyłki

DPD_N6_PRZEKIEROWANIE

11,99 zł

Zwrot przesyłki

DPD_N7_ZWROT

11,99 zł

Dopłata
do
przemysłowej
przemysłowa
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KOLEJNA PRÓBA DORĘCZENIA
Kolejna
próba
doręczenia
(ewentualna trzecia i kolejna)

DPD_N21_DOR_KOLEJNE

12,30 zł

DPD 9:30 (doręczenie do 9:30)

DPD_N8_DOR_GWR_9

40,59 zł

DPD 12:00
12:00)

DPD_N9_DOR_GWR_12

22.14 zł

DPD na godzinę (doręczenie na
wskazną godzinę)

DPD_N10_DOR_GWR_GODZ

36,90 zł

DPD Next Day

DPD_N11_DOR_GWR_NEXT_
D

4,92 zł

DPD Next Day paczka pow.
31.5kg

DPD_N12_DOR_GWR_NEXT_
D_GAB

30,75 zł

(doręczenie

SOBOTA
(nadanie
doręczenie w sobotę)

do

lub DPD_N13_NAD_DOR_SO

18,45 zł

NIEDZIELA I ŚWIĘTA (nadanie
lub doręczenie w niedzielę lub
święta)

DPD_N14_NAD_DOR_ND_SW

36,90 zł

DO RĄK WŁASNYCH Do rąk
własnych

DPD_N15_DOR_DRW

12,30 zł

BŁĘDNY NUMER TELEFONU
Błędny numer telefonu

DPD_N16_BLAD_TEL

1,48 zł

BŁĘDNE DANE ADRESOWE
Błędne dane adresowe

DPD_N17_BLAD_ADR

1,48 zł

DORĘCZENIE
WIECZORNE
Doręczenie wieczorne 17- 21

DPD_N20_DOR_WIECZOR

6,15 zł

DPD_N28_DOR_GAB_S2

10,99 zł

DPD_N18_DOR_GAB_S3

24,99 zł

DOPŁATA ZA DORĘCZENIE W
II STREFIE ZA KAŻDĄ PACZKĘ
POW 31,5kg/PALETĘ* Dopłata
za doręczenie w II strefie za
każdą przesyłkę pow. 31,5kg*
DOPŁATA ZA DORĘCZENIE w
III STREFIE ZA KAŻDĄ PACZKĘ
POW 31,5kg/PALETĘ Dopłata
za doręczenie w III strefie za
każdą przesyłkę pow. 31,5kg*
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PRZEPAKOWANIE
Przepakowanie

DPD_N19_PRZEPAKOWANIE

12,30 zł

DOKUMENTY
ZWROTNE
Dokumenty zwrotne

DPD_N29_DOR_POD

5.00 zł

DPD_N30_EPOD

1.23 zł

DPD_N31_POD_Normal

4.92 zł

DPD_N32_NAD_CEXORDER

4,50 zł

DPD_N33_POBRANIE_WYKAZ

1,23 zł

DPD_N34_POBRANIE_WYKAZ
COD

3,69 zł

POTWIERDZENIE NADANIA/
DORĘCZENIA PACZKI
Potwierdzenie
nadania/doręczenia paczki
(elektroniczne/ na żądanie)
POTWIERDZENIE NADANIA/
DORĘCZENIA PACZKI
Potwierdzenie
nadania/doręczenia paczki
(papierowe/ na żądanie)
ZLECENIE ODBIORU ZA
POŚREDNICTWEM CONTACT
CENTER DPD (TELEFON LUB
MAIL) Zlecenie odbioru za
pośrednictwem Contact Center
DPD (telefon lub mail)
ZESTAWIENIE POBRAŃ C.O.D.
W FORMIE MAILOWEJ
(STANDARD) Przygotowanie
wykazu pobrań w formie
mailowej (Standard)
ZESTAWIENIE POBRAŃ C.O.D.
W FORMIE MAILOWEJ
Przygotowanie wykazu pobrań
w formie mailowej (dodatkowe
zestawienie/ na żądanie)

*dopłata za doręczenie do II i III strefy dotyczy wyłącznie paczek pow. 31,5kg oraz palet. Tabele stref dostępne
są na www.dpd.com.pl.
(…)
3. Allegro – Usługa Dostawy – Poczta Polska – Opłaty za Usługi i Usługi Dodatkowe
a. Usługa Dostawy, o której mowa w Załączniku 16 do Regulaminu realizowana przy udziale Dostawcy Poczta
Polska SA, który świadczy Usługi w ramach następujących metod dostawy:
•

Allegro Pocztex Kurier 48

•

Allegro Pocztex Kurier 48 Pobranie
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•

Allegro Punkty Poczta, Żabka, Orlen, Ruch

•

Allegro Punkty Poczta Pobranie

•

Allegro Przesyłka Polecona

b. Opłaty dla Sprzedających za Usługi realizowane oparciu o Usługę Dostawy oraz Usługi realizowane w
ramach Allegro Smart! wynoszą:
Usługa

KOD

(i) Allegro Pocztex Kurier 48
(maksymalne parametry przesyłki:
max waga 30kg; max suma
boków: długość +
szerokość+wysokość do 250cm;
najdłuższy bok max 150cm)

PP_P1_KURIER_48 (dla pierwszej paczki w
przesyłce) PP_P6_KURIER_48_POD (dla
kolejnych paczek w przesyłce)

10,99 zł

3,99 zł [1]

(ii) Allegro Pocztex Kurier 48
Pobranie (maksymalne parametry
przesyłki: max waga 30kg; max
suma boków: długość + szerokość
+ wysokość do 250cm; najdłuższy
bok max 150cm)

PP_P2_KURIER_48_POBRANIE (dla
pierwszej paczki w przesyłce)
PP_P7_KURIER_48_POBRANIE_POD (dla
kolejnych paczek w przesyłce)

14,99 zł

7,48 zł [2]

(iii) Allegro Punkty Poczta,
Żabka, Orlen, Ruch (maksymalne
parametry przesyłki: max waga
20kg; max wymiary 70x60x60)

PP_P3_PUNKTY

9,49 zł

0 zł

Allegro.pl sp. z. o. o.
ul. Grunwaldzka 182
60-166 Poznań

Opłata
brutto w
ramach
Usługi
Dostawy

Opłata
brutto w
ramach
Usługi
Allegro
Smart!
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(iv) Allegro Punkty Poczta
Pobranie (maksymalne parametry
przesyłki: max waga 20kg; max
wymiary 70x60x60)

PP_P4_PUNKTY_POBRANIE

12,99 13,49 3,49 zł
zł

(v) Allegro Przesyłka Polecona
(maksymalne parametry przesyłki:
max waga 1kg; max suma boków
szerokość + wysokość + długość
max 70 cm; najdłuższy bok max
50cm; najkrótszy bok max 6cm)

PP_P5_PRZESYLKA_POLECONA

6,49 zł

0 zł

[1] Od 18 lutego do 7 kwietnia 2021 roku – 0 zł dla przesyłki kurierskiej w ramach zamówień od 80 zł do 99,99
zł.
[2] Od 8 marca do 7 kwietnia 2021 roku – 3,49 zł przy zamówieniach o wartości od 80 zł do 99,99 zł.
c. Usługi Dodatkowe związane z Usługą Allegro Przesyłka Polecona, o których mowa w podpunkcie b (v).
powyżej są płatne przez Sprzedającego zgodnie z poniższą tabelą:
Usługa Dodatkowa

KOD

Opłata brutto

Potwierdzenie odbioru

PP_N6_POTWIERDZENIE

2,60 zł

Zwrot
Przesyłki
Poleconej
(wynikający z braku możliwości
jej doręczenia)

PP_N7_ZWROTPOLECONA

6,49 zł

d. c. Wszelkie Usługi Dodatkowe związane z Usługą:
•

Allegro Pocztex Kurier 48

•

Allegro Pocztex Kurier 48 Pobranie

•

Allegro Punkty Poczta, Żabka, Orlen, Ruch

•

Allegro Punkty Poczta Pobranie
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o których mowa w podpunkcie b. (i), (ii), (iii), i (iv) powyżej są płatne przez Sprzedającego, zgodnie z poniższą
tabelą:
Usługa Dodatkowa

KOD

Opłata brutto

Dodatkowa Ochrona Przesyłki
do 1000zł

PP_U1_001000

w cenie Usługi

Dodatkowa Ochrona Przesyłki
do 5000zł

PP_U2_005000

0,90 zł

Dodatkowa Ochrona Przesyłki
do 10000zł

PP_U3_010000

1,95 zł

Dodatkowa Ochrona Przesyłki
do 20000zł

PP_U4_020000

2,70 zł

Dodatkowa Ochrona Przesyłki
do 50000zł

PP_U5_050000

3,75 zł

Dodatkowa Ochrona Przesyłki
do 250000zł

PP_U6_250000

0,2% deklarowanej wartości

Ostrożnie

PP_N3_OSTROZNIE

6,00 zł

Sprawdzenie
zawartości PP_N1_SPR_ZAWAR
(Usługa Dodatkowa możliwa
wyłącznie
z
Usługą
z
Pobraniem)

6,15 zł

Zadeklarowanie
powyżej 100 zł

PP_N2_DEKL_WART

0,07 zł za każde rozpoczęte 10 zł
deklarowanej wartości, nie mniej
niż 1,23 zł. Max deklarowana
wartość 70000zł

Zwrot przesyłki (wynikający z
braku
możliwości
jej
doręczenia)

PP_N5_ZWROT

10,99 zł* (1)

Przesyłka niestandardowa

PP_N4_PRZES_NSTAND

23,98
zł
/przesyłkęa
jeśli
wskaźnik
przesyłek
niestandardowych Sprzedawcy
nie przekracza 15% wszystkich
przesyłek Sprzedawcy nadanych
w danym miesiącu lub 59,95
zł/przesyłkęa
jeśli
wskaźnik
przesyłek
niestandardowych
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Sprzedawcy przekracza 15%
wszystkich przesyłek Sprzedawcy
nadanych w danym miesiącu.
Dopłata doliczana będzie w
takim przypadku do każdej
niestandardowej paczki nadanej
w
danym
miesiącu
kalendarzowym.
Elektroniczne Potwierdzenie
Odbioru (EPO) (2)
Dokumenty zwrotne – (zwrot
dokumentów zwrotnych
kurierem) (2)
Dokumenty zwrotne - (zwrot
dokumentów zwrotnych
przesyłką rejestrowaną/
nierejestrowaną/ priorytetową/
ekonomiczną) (2)
Potwierdzenie odbioru – (zwrot
potwierdzenia odbioru
kurierem) (2)
Potwierdzenie odbioru - (zwrot
potwierdzenia odbioru
przesyłką rejestrowaną/
nierejestrowaną/ priorytetową/
ekonomiczną) (2)
Doręczenie przesyłki do rąk
własnych

PP_N8_EPO

4,99 zł

PP_N9_ZWROTNE_KURIER

19,99 zł

PP_N10_ZWROTNE_LIST

19,99 zł

PP_N11_POTW_KURIER

19,99 zł

PP_N12_POTW_LIST

19,99 zł

PP_N13_DORAKWLASNYCH

25,99 zł

(1) W przypadku zwrotu przesyłki do Sprzedającego nadanej z usługami dodatkowymi:
•
•
•

Ostrożnie
Zadeklarowanie wartości powyżej 100 zł
Przesyłka niestandardowa

poza opłatą ustaloną za zwrot przesyłki, powtórnie pobiera się opłatę za wymienione usługi dodatkowe.
(2) Usługa niedostępna dla metod dostawy Allegro Punkty Poczta Pobranie i Allegro Punkty Poczta, Żabka,
Orlen, Ruch.
*jeżeli zwracana przesyłka jest przesyłką niestandardową lub jest oznaczona dyspozycją Ostrożnie, to te Usługi
Dodatkowe (Przesyłka niestandardowa, Ostrożnie) są także doliczane do opłaty za zwrot przesyłki.
d. Usługi Dodatkowe związane z Usługą Allegro Przesyłka Polecona, o których mowa w podpunkcie b (v).
powyżej są płatne przez Sprzedającego zgodnie z poniższą tabelą:
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Usługa Dodatkowa

KOD

Opłata
brutto

Potwierdzenie odbioru

PP_N6_POTWIERDZENIE

2,60 zł

Zwrot Przesyłki Poleconej (wynikający z braku możliwości jej
doręczenia)

PP_N7_ZWROTPOLECONA 6,49 zł

e. Opłaty za Usługi i Usługi Dodatkowe zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym
nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od terminu powzięcia
przez Allegro.pl informacji o podstawie do naliczenia tych opłat.
4. Allegro – Usługa Dostawy – UPS – Opłaty za Usługi i Usługi Dodatkowe
a. Usługa Dostawy, o której mowa w Załączniku 16 do Regulaminu realizowana przy udziale Dostawcy UPS
Polska sp z o.o. , który świadczy Usługi w ramach następującej metody dostawy:
•

Allegro Kurier UPS (do 10 kg)

b. Opłaty dla Sprzedających za Usługi realizowane w oparciu o Usługę Dostawy oraz Usługi realizowane w
ramach Allegro Smart! wynoszą:
Usługa

KOD

Opłata brutto w
ramach
Usługi
Dostawy

Opłata brutto w ramach
Usługi Allegro Smart!

Allegro
Kurier
UPS
(paczka do 5 kg, wagi
rzeczywistej
lub
wymiarowej,
najdłuższy
bok max 100cm, drugi
najdłuższy bok max 76cm,
suma
długości
oraz
obwodu (tj. 2x wysokość +
2x szerokość) max 300cm )

UPS_P1_KURIER_STANDARD

10,99 zł

3,99 zł [1]

[1] Od 18 lutego do 7 kwietnia 2021 roku – 0 zł dla przesyłki kurierskiej w ramach zamówień od 80 zł do 99,99
zł.
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c. Wszelkie Usługi Dodatkowe ściśle związane z Usługą, o której mowa w podpunkcie b. powyżej są płatne
przez Sprzedającego, zgodnie z poniższą tabelą:
Opłata brutto w
ramach Usługi
Dostawy

Opłata
brutto
w
ramach Usługi Allegro
Smart!

Usługa Dodatkowa

KOD

Dopłata do paczki o wadze
od 5,01 do 10 kg (wagi
rzeczywistej
lub
wymiarowej)

UPS_N25_DOPLATA510

Dopłata do paczki o wadze
od 10,01 do 30 kg (wagi
rzeczywistej
lub
wymiarowej)

UPS_N1_DOPLATA1030

9,00 zł

9,00 zł

Dopłata do paczki o wadze
od 30 do 70 kg (wagi
rzeczywistej
lub
wymiarowej)

UPS_N2_DOPLATA3070

59,00 zł

59,00 zł

Zwrot
paczki
do UPS_N3_ZWROT5
Sprzedawcy o wadze do 5
kg wagi rzeczywistej lub
wymiarowej,
o
max
wymiarach najdłuższy bok
max
100cm,
drugi
najdłuższy bok max 76cm,
suma
długości
oraz
obwodu (tj. 2x wysokość +
2x szerokość) max 300cm)

10,99 zł

10,99 zł

Zwrot
paczki
do UPS_N4_ZWROT510
Sprzedawcy o wadze od
5,01 do 10 kg, wagi
rzeczywistej
lub
wymiarowej,
o
max
wymiarach najdłuższy bok
max
100cm,
drugi
najdłuższy bok max 76cm,
suma
długości
oraz
obwodu (tj. 2x wysokość +
2x szerokość) max 300cm)

12,99 zł

12,99 zł

Allegro.pl sp. z. o. o.
ul. Grunwaldzka 182
60-166 Poznań

2,00 zł (w
ramach Usługi
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w cenie Usługi
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Zwrot
paczki
do UPS_N5_ZWROT1030
Sprzedawcy o wadze od 10
do 30 kg, wagi rzeczywistej
lub wymiarowej, o max
wymiarach najdłuższy bok
max
100cm,
drugi
najdłuższy bok max 76cm,
suma
długości
oraz
obwodu (tj. 2x wysokość +
2x szerokość) max 300cm)

19,99 zł

19,99 zł

Zwrot
paczki
do UPS_N6_ZWROT3070
Sprzedawcy (od 30 do 70
kg, wagi rzeczywistej lub
wymiarowej)

69.99 zł

69.99 zł

Dostawa w sobotę

UPS_N7_DOR_SOBOTA

14,76 zł

14,76 zł

Zlecenie odbioru : telefon,
lub on - line (jeżeli
Sprzedający
nie
ma
ustalonego z UPS stałego
zlecenia odbioru)

UPS_N8_ODBIORADHOC

4,92 zł

4,92 zł

Stałe zlecenie odbioru (po
ustaleniu i zaakceptowaniu
przez UPS)

UPS_N9_ODBIOR_STALY

w cenie Usługi

w cenie Usługi

Dodatkowa obsługa dla UPS_N10_NIESTANDARD_DO
nietypowych
przesyłek PLATA
(zgodnie z definicją UPS,
np. paczka o kształcie
walca, beczka, opona,
paczka o najdłuższym
boku >100cm lub drugim
> 76cm, lub wadze pow
32kg)

18,45 zł

18,45 zł

Drukowana
zwrotna

UPS_N11_LABELPRINT_DOPLA
TA

w cenie Usługi

w cenie Usługi

UPS_N12_FUEL_DOPLATA

w cenie Usługi

w cenie Usługi

w cenie Usługi

w cenie Usługi

etykieta

Dopłata paliwowa
Doręczenie
prywatny
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Doręczenie wyłącznie pod
wskazany adres

UPS_N14_POINTADRESS_DOP
LATA

w cenie Usługi

w cenie Usługi

Zadeklarowana
wartość
przesyłki do 2000 zł

UPS_U1_2000

w cenie Usługi

w cenie Usługi

Zadeklarowana
wartość
przesyłki od 2000,01 zł do
50 000 zł

UPS_U2_50000

4,92 zł

4,92 zł

Zadeklarowana
wartość
przesyłki od 50 000,01 zł
do 100 000 zł

UPS_U3_100000

0,10%
zadeklarowanej
wartości
przesyłki

0,10%
zadeklarowanej
wartości przesyłki

Zadeklarowana
wartość
przesyłki pow 100 000 zł

UPS_U4_POW100000

0,20%
zadeklarowanej
wartości
przesyłki

0,20%
zadeklarowanej
wartości przesyłki

Dopłata za dużą paczkę
(opis dopłaty za dużą
paczkę znajduje się w
ustępie f. poniżej tabeli
Usług dodatkowych oraz
Regulaminach UPS)

UPS_N15_BIGPARCEL_DOPLA
TA

104,55 zł

104,55 zł

Dopłata w okresie szczytu
sezonu

UPS_N17_PEAK_DOPLATA

0,00 zł w cenie
Usługi

0,00 zł

Wymagany Podpis osoby
dorosłej

UPS_N18_PODPIS_DOPLATA

15,87 zł

15,87 zł

Dowód dostawy (list/fax)

UPS_N19_PODFAX_DOPLAT

7,38 zł

7,38 zł

Zwrot
dokumentów
(wersja papierowa)

UPS_N20_POD_STANDARD

17,22 zł

17,22 zł

UPS carbon neutral

UPS_N21_CARBON

0,55 zł

0,55 zł

559,47 zł

559,47 zł

Rozmiary
paczki UPS_N22_POWLIMT_DOPLAT
przekraczające dozwolone A
limity
(zgodnie
z
Regulaminami UPS) (opis
dopłaty za w/w paczkę
znajduje się w ustępie g.
poniżej
tabeli
Usług
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dodatkowych,
Regulaminach UPS)

oraz

Opłata za list przewozowy
w formie papierowej

UPS_N23_WAYBILL_STANDAR
D

7,38 zł

7,38 zł

Weryfikacja adresu

UPS_N24_WERYFADRES_DOP
LATA

21,65 zł

21,65 zł

d. Opłaty za Usługi i Usługi Dodatkowe zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym
nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od terminu powzięcia
przez Allegro.pl informacji o podstawie do naliczenia tych opłat.
e. W przypadkach, w których wartość stanowiąca wagę wymiarową paczki rozumianą jako: szerokość cm x
długość cm x wysokość cm / 5000 przekracza wartość odpowiadającą wadze rzeczywistej paczki, cena za
Usługę ustalana jest na podstawie wagi wymiarowej paczki.
f. Opłata za dużą paczkę jest naliczana dla każdej przesyłki UPS, jeśli suma jej długości oraz obwodu [(2 x
szerokość) + (2 x wysokość)] przekracza 300 cm i jest mniejsza lub równa 400 cm. Duże paczki, oprócz dopłaty,
podlegają ograniczeniu minimalnej rozliczanej wagi 40 kg. Opłata za dodatkową obsługę nie jest naliczana w
przypadku gdy jest zastosowana opłata dodatkowa od dużej paczki.
g. Paczki przekraczające maksymalne dozwolone limity to paczki o wadze przekraczającej 70 kg lub o długości
przekraczającej 274 cm lub paczki, których suma długości i obwodu przekracza (400 cm) - nie będą
przyjmowane do transportu. Jeśli paczka taka znajdzie się w systemie paczek UPS to oprócz standardowych
kosztów wysyłki będzie podlegała dodatkowej opłacie za Rozmiary przekraczające dozwolone limity. Paczki,
których suma długości i obwodu przekraczają 400 cm), podlegają również Dopłacie za Dużą paczkę.
h. Jeżeli zwracana do Sprzedawcy paczka na etapie doręczenia do Kupującego miała naliczoną Usługę
Dodatkową taką jak: dodatkowa obsługa dla nietypowych przesyłek, zadeklarowaną wartość przesyłki, opłatę
za dużą paczkę, rozmiary przekraczające dozwolone limity, to te Usługi Dodatkowe będą naliczone także do
opłaty za zwrot tej paczki.
5. Allegro Lokalnie - InPost - usługi i opłaty dodatkowe
a. Usługa Dostawy, o której mowa w Załączniku 16a do Regulaminu realizowana przy udziale Dostawcy InPost
Sp. z o.o., który świadczy Usługi w ramach następujących metod dostawy:
•

Allegro Paczkomaty InPost

b. Opłata za Usługę realizowaną w ramach Usługi Dostawy wynosi:
Usługa Dodatkowa

KOD

Opłata brutto

Allegro
Paczkomaty
InPost
(paczka o wadze maksymalnej

INP_P1_PACZKOMAT

8,99 zł
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25kg i maksymalnych wymiarach
41cm x 38cm x 64cm)

Sprzedający w procesie przygotowania paczki do wysyłki zobowiązany jest do wskazania rzeczywistych
wymiarów paczki.
W cenie Usługi jest dodatkowa ochrona przesyłki do 5000 zł.
c. Maksymalna wysokość opłat, o którym mowa w art. 3 ust. 5 Załącznika nr 16a do Regulaminu:
Zdarzenie
pierwsze zdarzenie związane z
obsługą Przesyłki Uciążliwej
Opłata za pierwsze zdarzenie
związane z obsługą Przesyłki
Uciążliwej spowodowane
zabronioną zawartością przesyłki
lub jej wadliwym opakowaniem
kolejne zdarzenia związane z
obsługą Przesyłki Uciążliwej
Opłata za kolejne zdarzenia
związane z obsługą Przesyłki
Uciążliwej spowodowane
zabronioną zawartością przesyłki
lub jej wadliwym opakowaniem

KOD

Maksymalna
brutto

INP_N5_PRZES_UCIAZLIWA_1

121,77 zł

INP_N6_PRZES_UCIAZLIWA

1228,77 zł

wysokość

opłaty

d. Opłata za Usługę zostanie doliczona do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym nastąpiła jej
realizacja.
Opłaty dotyczące zdarzeń o których mowa w lit. c powyżej zostaną doliczone Sprzedającemu, w miesiącu
następującym po miesiącu, w którym one wystąpiły lub w kolejnych miesiącach po ich wystapieniu, w
zależności od terminu uzyskania przez Allegro.pl informacji o podstawie do naliczenia tych opłat.
(…)

Załącznik nr 5
Załącznik nr 5. Polityka ochrony prywatności
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(…)

Część II. Zakres Danych Osobowych
Allegro.pl

przetwarzanych przez

Zakres Danych Osobowych przetwarzanych przez Allegro.pl może różnić się w zależności od tego, z jakich
usług lub funkcjonalności dostarczanych przez Allegro.pl korzystasz. Aby ułatwić Ci zrozumienie tego, w
posiadaniu jakich Twoich Danych Osobowych jesteśmy, poniżej zawarliśmy informacje o kategoriach Danych
Osobowych, które przetwarzamy, z podziałem na cele ich przetwarzania.
Podczas Rejestracji wymagamy podania przez Ciebie takich Danych Osobowych jak:
•

adres e-mail lub numer telefonu, hasło i data urodzenia (gdy rejestrujesz Konto Zwykłe); lub

•

adres e-mail, login, hasło, numer telefonu oraz informacje o firmie (przedsiębiorstwie) i jej adresie (gdy
rejestrujesz Konto Firma).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych Danych Osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą
umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług Allegro.pl, dostępnych dla Użytkowników,
którzy dokonali Rejestracji.
Po dokonaniu Rejestracji, aby móc w pełni korzystać ze swojego Konta, jesteś zobowiązany do
uzupełnienia swoich danych identyfikujących oraz podania nam informacji na temat Twojego adresu
przeznaczonego do wysyłki (w tym konieczne jest uzupełnienie nazwy ulicy, numeru domu, numeru
mieszkania, miasta oraz kodu pocztowego), a także oraz danych kontaktowych niezbędnych do nawiązania z
Tobą kontaktu (adresu e-mail). Aby móc w pełni korzystać z Platform, jesteś ponadto zobowiązany do podania
nam swojego wieku, abyśmy mogli zweryfikować Twoją zdolność do czynności prawnych oraz w związku z
tym dopasować zakres uprawnień przysługujących Ci w ramach Twojego Konta.
Pamiętaj, że po zarejestrowaniu Konta i w trakcie korzystania z usług Allegro.pl jesteś zobowiązany do stałego
aktualizowania wszelkich podanych przez siebie Danych Osobowych, jeżeli w jakimkolwiek zakresie nastąpią
zmiany.
Podczas korzystania przez Ciebie z Konta dodatkowo gromadzimy informacje o Twoich działaniach na
Platformach, m.in. o historii Twoich zakupów, wystawianych Ofertach, wybieranych metodach płatności oraz
o treściach komentarzy i wystawianych ocen.
Korzystając ze swojego Konta możesz podać nam także inne, opcjonalne Dane Osobowe np. poprzez
umieszczenie swojego zdjęcia bądź grafiki, które mogą przedstawiać Twój wizerunek (awatar), wyrażając tym
samym zgodę na ich przetwarzanie. Podanie takich Danych Osobowych jest w pełni dobrowolne.
Ponadto, Twoje Dane Osobowe możemy pozyskiwać w związku z korzystaniem przez Ciebie z opcji logowania
się do Platform lub Rejestracji w Platformach za pośrednictwem zewnętrznych usług uwierzytelniających,
oferowanych przez inne podmioty działające niezależne od Allegro.pl (np. usług oferowanych przez Google,
Apple lub usług oferowanych w ramach serwisów, w tym o charakterze społecznościowym – np. Facebook
Connect). W takim wypadku, pozyskujemy Twoje Dane Osobowe wyłącznie w postaci imienia i nazwiska lub
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nazwy użytkownika, adresu e-mail oraz awatara opublikowanego w takiej usłudze lub serwisie i te Dane
Osobowe możemy przypisać do Twojego Konta lub przetwarzać i tylko na potrzeby takiego logowania lub
Rejestracji w Platformach. Korzystając z zewnętrznych usług uwierzytelniających należy zapoznać się z
regulaminem i zasadami przetwarzania danych osobowych podmiotów oferujących takie usługi.
Niezależnie od powyższego, pamiętaj, że jeżeli używając mediów społecznościowych we własnym zakresie,
korzystasz z publicznego profilu (tj. profilu, do których dostęp może mieć każdy, kto korzysta z Internetu),
udostępniasz swoje Dane Osobowe na podstawie własnej, przemyślanej i świadomej decyzji. Powinieneś
starannie rozważyć ryzyko, które może wiązać się z takim upublicznieniem Danych Osobowych, w
szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji. Takim ryzykiem może być na przykład możliwość
zidentyfikowania, utrata części prywatności, a w skrajnych przypadkach nawet kradzież tożsamości.
(…)

Załącznik nr 12
Załącznik nr 12. Regulamin usługi „Allegro Smart!” dla Sprzedających

I. Definicje
„Dostawa za Pobraniem Smart” – dostępna w ramach Usługi odpłatna metoda dostawy z opcją płatności
za Towar Sprzedającemu do rąk Dostawcy. Kupujący wybierając Dostawę za Pobraniem Smart zobowiązany
jest uiścić do rąk Dostawcy również należną Sprzedawcy opłatę za dostawę Towaru w wysokości zgodnej z
aktualnym cennikiem dostępnym na stronie https://allegro.pl/pomoc/dla-kupujacych/dostawa-z-allegrosmart/metody-dostawy-i-zwrotu-przesylek-w-ramach-allegro-smart-a1WrzwbOXf6
„Dostawcy” – podmioty świadczące usługi w ramach metod dostawy Towarów określonych w art. II pkt 2
Regulaminu, nabywanych przez Kupujących.
„Regulamin Allegro Smart! dla Kupujących” – regulamin Usługi dedykowany Kupującym, dostępny pod
adresem: https://na.allegro.pl/regulamin-allegro-smart lub https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-uslugiallegro-smart-student-Rd9A252RLIw.
„Usługa Allegro Smart!” lub „Usługa” – usługa skierowana do Użytkowników obejmująca:
a. w przypadku Kupujących, płatna usługa obejmująca możliwość skorzystania, bez konieczności ponoszenia
wskazanej przez Sprzedającego opłaty, z określonych zgodnie z Regulaminem Allegro Smart! dla Kupujących
metod dostawy Towarów nabytych w Allegro i ich zwrotów, za wyjątkiem opłat ponoszonych przez Kupujących
w związku z wyborem przez nich Dostawy za Pobraniem Smart.
b. w przypadku Sprzedających, usługa umożliwiająca łącznie:
1. oznaczenie Ofert Sprzedających specjalną ikonąa Usługą Allegro Smart! umożliwiająca skorzystanie przez
Kupującego, bez konieczności ponoszenia wskazanej przez Sprzedającego opłaty, z określonych metod
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dostawy Towarów nabytych w Allegro i ich zwrotów, na zasadach wskazanych w Regulaminie Allegro Smart!
dla Kupujących oraz;
2. wysyłanie Towarów nabytych przez Kupujących na Allegro, w ramach metod dostawy Towarów na
warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie https://allegro.pl/dla-sprzedajacych/allegrosmart-zasady-rozliczen-0K6XkWDOeCP https://na.allegro.pl/allegro-smart-zasady-rozliczen
„Usługi Dodatkowe” – odpłatne usługi ściśle związane z dostawą Towarów w ramach Usługi, wykonywane
na rzecz Sprzedającego, i w zależności od ich rodzaju opłacane przez Sprzedającego bezpośrednio
Dostawcom bądź Allegro.pl. Wykaz przedmiotowych usług, a także opłaty z nimi związane oraz sposób ich
rozliczania określone zostały na stronie: https://na.allegro.pl/smart-uslugi-dodatkowe oraz w Załączniku nr 4
Regulaminu Allegro, w przypadku Usług Dodatkowych płatnych bezpośrednio Allegro.pl.
„Usługa Płatności” - usługa świadczona przez operatorów usług płatniczych określonych w Załącznikach 7A
i 7B do Regulaminu Allegro.
„Regulamin” – niniejszy regulamin, stanowiący Załącznik nr 12 do Regulaminu Allegro.
Terminy pisane dużą literą niezdefiniowane w niniejszym art. I mają znaczenie nadane im w Regulaminie
Allegro.

II. Ogólne zasady świadczenia Usługi
1. Allegro.pl udostępnia Sprzedającym Usługę Allegro Smart!, która daje im możliwość dostawy Towarów
nabytych w Allegro w ramach opłat ponoszonych przez Sprzedających w związku z korzystaniem przez nich z
metod dostawy Towarów wskazanych w Regulaminie oraz z Usług Dodatkowych.
2. Usługa Allegro Smart! świadczona jest w ramach metod dostawy wskazanych na
stronie https://allegro.pl/dla-sprzedajacych/allegro-smart-zasady-rozliczen-0K6XkWDOeCP,
https://na.allegro.pl/allegro-smart-zasady-rozliczen, pod warunkiem, że wartość Transakcji lub wartość sumy
Transakcji zawartych w ramach Oferty danego Sprzedającego nie jest niższa niż wartość określona na
stronie https://na.allegro.pl/smart-metody-dostaw, https://na.allegro.pl/allegro-smart-dobre-praktyki, a
zapłata za Transakcję/e nastąpiła za pośrednictwem Usługi Płatności i lub w ramach metod dostawy z opcją
płatności
za
pobraniem,
określonych
w
tabeli https://na.allegro.pl/smart-metody-dostawy..
https://na.allegro.pl/allegro-smart-zasady-rozliczen.
3. Allegro.pl może na wybrany przez siebie okres poszerzyć listę metod dostaw objętych Usługą.
4. Dostawy realizowane w ramach Usługi Allegro Smart! mogą odbywać się wyłącznie na terytorium Polski (tj.
z terytorium Polski na terytorium Polski).
5. W ramach Usługi Allegro Smart! Oferty Sprzedających będą wyróżnione specjalną ikoną przypisaną do
przedmiotowej Usługi, przy czym nie dotyczy to Ofert prezentowanych w Allegro przez Apteki
ogólnodostępne oraz w kategoriach, o których mowa w art. 3.3. Regulaminu Allegro.
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III. Warunki Świadczenia Usługi
1. Allegro.pl oznaczy Oferty Sprzedających specjalną ikoną Usługi Allegro Smart! niezależnie od ich statusu
Konta (Zwykłe/Firma) oraz umożliwi dostawę Towarów zakupionych w ramach tych Ofert po spełnieniu łącznie
warunków kwalifikujących Sprzedającego do korzystania z Usługi:
a. ogólnych, o których mowa w pkt 2 poniżej, odnoszących się do profesjonalnej postawy Sprzedającego w
ramach Allegro oraz;
b. szczegółowych, o których mowa w pkt 3 poniżej, odnoszących się bezpośrednio do treści Oferty.
2. Warunki ogólne kwalifikujące Sprzedającego do korzystania z Usługi:
a. posiadanie co najmniej pięciu unikalnych ocen „polecam” na swoim Koncie w okresie ostatnich 12 miesięcy,
wskaźnika poleceń na poziomie co najmniej 98% lub posiadanie statusu Super Sprzedawcy, zgodnie z
regulaminem znajdującym się pod adresem: https://na.allegro.pl/regulamin-super-sprzedawca
b. nienaganna obsługa Kupujących polegająca głównie na terminowym realizowaniu wysyłki i dostawy
przesyłek oraz udzielaniu Kupującym niezbędnej pomocy i wsparcia po dokonaniu zakupu Towaru (np.
podczas kontaktu z Kupującym w ramach Dyskusji);
c. terminowe regulowanie płatności za usługi świadczone przez Allegro.pl w ramach Allegro,
d. umieszczanie Ofert zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Allegro,
d. brak zastosowania przez Allegro.pl wobec Sprzedającego sankcji wynikających z art. 8.4 Regulaminu Allegro,
w szczególności z tytułu składania przez Sprzedającego propozycji dokonania zakupu poza Allegro lub w
związku z reklamowaniem produktów i usług, które nie są oferowane w Allegro.
3. Warunki szczegółowe kwalifikujące Sprzedającego do korzystania z Usługi:
a. (i) udostępnienie w ramach Oferty co najmniej dwóch różnych metod dostawy z dwóch różnych grup
dostawy Towarów świadczonych przez Dostawców, w tym minimum jednej metody dostawy z opcją płatności
z góry, których lista znajduje się pod linkiem: https://na.allegro.pl/smart-metody-dostawy,
https://na.allegro.pl/allegro-smart-zasady-rozliczen, których koszty dostawy pojedynczej przesyłki nie
przekroczą kwoty wskazanej w tabeli znajdującej się pod tym linkiem: https://na.allegro.pl/allegro-smartzasady-rozliczen lub (ii) udostępnienie w ramach Oferty jednej metody dostawy z opcją płatności z góry
świadczonej przez Dostawców, których lista znajduje się pod linkiem: https://na.allegro.pl/allegro-smartzasady-rozliczen, których koszty dostawy pojedynczej przesyłki nie przekroczą kwoty wskazanej w tabeli
znajdującej się pod tym linkiem: https://na.allegro.pl/allegro-smart-zasady-rozliczen oraz udostępnianie
numeru przewozowego przesyłki (w „Moim Allegro” bądź w ramach „API Allegro”) dla przynajmniej 50%
wszystkich Transakcji realizowanych w ramach Usługi. Numer przewozowy przesyłki powinien zostać
udostępniony Kupującemu w czasie wysyłki deklarowanym przez Sprzedającego w ramach danej Oferty;
b. realizacja Transakcji w sposób określony w treści Oferty w szczególności poprzez dostarczenie Towaru w
deklarowanej w Ofercie liczbie przesyłek, zgodnie z deklarowaną przez Sprzedającego metodą dostawy;
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c. deklarowanie w Ofertach wieloprzedmiotowych możliwości umieszczania jak największej liczby Towarów w
ramach jednej przesyłki oraz wysyłanie Towarów sprzedanych w ramach tych Ofert w sposób wskazany
powyżej, chyba że z uwagi na rodzaj Towaru lub treść umowy zawartej z Kupującym jest to niemożliwe lub
wiąże się z nadmiernymi trudnościami;
d. niepowielanie w ramach danej kategorii publikacji Ofert dotyczących takiego samego Towaru;
e. udostępnianie w ramach Oferty metody dostawy odpowiadającej rodzajowi i właściwościom
sprzedawanego Towaru;
f. zagwarantowanie odpowiedniej jakości opakowania przesyłki, w sposób odpowiedni do jej zawartości,
zgodnie z wymaganiami regulaminów Dostawców oraz zgodnie z art. IV ust. 6 lit. b Regulaminu;
g. określenie przez danego Sprzedającego ceny Towaru oferowanego w ramach Oferty wyróżnionej ikoną
usługi Allegro Smart! w taki sposób aby nie była ona wyższa od ceny takiego samego Towaru oferowanego
przez tego Sprzedającego w ramach jego Oferty niewyróżnionej ikoną usługi Allegro Smart!;
h. określenie i realizacja przez Sprzedającego polityki zwrotów Towarów poprzez wypełnienie odpowiedniego
formularza dostępnego na stronach Allegro: https://na.allegro.pl/warunki-zwrotow i przypisanie ich do swoich
Ofert - w takim wypadku Allegro.pl udostępni Kupującemu odpowiedni formularz pozwalający zwrócić Towar
w ramach Usługi Allegro Smart!. Polityka zwrotów Towarów, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinna
być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Jednocześnie zwrot środków pieniężnych
Kupującemu powinien odbywać za pośrednictwem Operatora Płatności.
i. wskazanie przez Sprzedającego w ramach Oferty wartości jednorazowej dostawy dostępnej nie wyższej niż
określono w tabeli https://na.allegro.pl/smart-metody-dostawy https://na.allegro.pl/allegro-smart-zasadyrozliczen oraz przy założeniu, że przy zakupie przez Kupującego wielu sztuk Towarów w ramach tej samej lub
kilku Transakcji u tego samego Sprzedającego wartość dostawy, niezależnie od metody dostawy, nie
przekroczy 40 zł lub lub w przypadku, gdy Sprzedający jako wartość metody dostawy przy płatnościach z góry
wskazuje kwotę 0 zł, przy założeniu, że dostawa Towarów w ramach jego Ofert jest realizowana do automatu
paczkowego (w tym paczkomatu) albo punktu odbioru, przy czym Sprzedający nie gwarantuje darmowego
zwrotu Towaru w ramach tych Ofert.
j. przekazywanie Dostawcom przez Sprzedającego (w sposób automatyczny lub ręczny) w procesie zamawiania
przesyłek Towarów, adresu email w domenie allegromail.pl przypisanego do danej Transakcji, w niezmienionej
dwuczłonowej formie (np. xxx+yyy@allegromail.pl) dla wszystkich Transakcji zawieranych przez
Sprzedającego w ramach Allegro Smart!.
(…)

V. Płatności i rozliczenia
1. Sprzedający zobowiązany jest do następujących rozliczeń, z tytułu korzystania z metod dostawy
świadczonych przez Dostawców i z tytułu wykonywania Usług Dodatkowych:
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a. z Allegro.pl w przypadku korzystania z usług dostawy świadczonych przez Dostawców określonych na
stronie https://allegro.pl/dla-sprzedajacych/allegro-smart-zasady-rozliczen0K6XkWDOeCP https://na.allegro.pl/allegro-smart-zasady-rozliczen zgodnie ze wskazanym przez Allegro.pl
cennikiem przypisanym do tych metod dostawy, określonych w Załączniku nr 4 Regulaminu Allegro.
b.
z
Dostawcami,
w
przypadku
korzystania
z
Usług
Dodatkowych
określonych
na
stronie https://na.allegro.pl/smart-uslugi-dodatkowe, zgodnie ze wskazanym przez Dostawcę cennikiem
przypisanym do tych usług;
c.
z
Allegro.pl,
w
przypadku
korzystania
z
Usług
Dodatkowych
określonych
na
stronie https://allegro.pl/regulamin/pl/zalacznik-4#czesc-v-koszty-dostawy-i-uslug-dodatkowych, zgodnie
ze wskazanym przez Allegro.pl cennikiem przypisanym do tych usług, określonych w Załączniku nr 4
Regulaminu Allegro.
2. Rozliczenie należności, o których mowa w ust. 1 lit. b powyżej, następuje w sposób wskazany w odrębnych
umowach zawartych przez Sprzedających z Dostawcami, a w przypadku określonym w ust. 1 lit. a i c powyżej,
na zasadach określonych w Załączniku nr 4 Regulaminu Allegro.
3. W przypadku poniesienia jakichkolwiek dodatkowych kosztów związanych ze świadczeniem usług
nieobjętych Regulaminem, Sprzedający jest zobowiązany do pokrycia tych kosztów na rzecz Dostawcy,
zgodnie z cennikiem aktualnie obowiązującym u danego Dostawcy.
4. Zasady wystawiania i przesyłania faktur, z tytułu świadczenia Usług Dodatkowych, których mowa w ust. 1
lit. b powyżej, następuje w sposób wskazanych w odrębnych umowach zawartych przez Sprzedających z
Dostawcami, a w przypadku określonym w ust. 1 lit. c powyżej, na zasadach określonych w Załączniku nr 4 do
Regulaminu Allegro. Informacje dotyczące szczegółowego zestawienia opłat za Usługi Dodatkowe określone
w ust. 1 lit. c udostepniane będa Sprzedającemu w ramach ustawień jego Konta.
5. Allegro.pl zobowiązane jest do dokonywania rozliczeń ze Sprzedającymi, z tytułu korzystania z usług
dostawy świadczonych przez Dostawców określonych na stronie https://na.allegro.pl/allegro-smart-zasadyrozliczen, zgodnie z zasadami rozliczeń zawartymi na przedmiotowej stronie, przypisanymi do tych metod
dostawy.
(…)

Regulamin rejestracji i administrowania Kartą
Płatniczą w Koncie Allegro
(…)

§ 2. Definicje
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Zwroty i wyrażenia zapisane w niniejszym Regulaminie wielką literą posiadają następujące znaczenie:
(…)
11. Karta Płatnicza – karta płatnicza w rozumieniu art. 2 pkt. 15a ustawy o usługach płatniczych umożliwiająca
dokonywanie transakcji płatniczych procesowanych przez Operatorów płatności na zasadach określonych w
Regulaminie, która może zostać zarejestrowana przez Użytkownika - właściciela karty w Koncie.
12. UUP - Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r., t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2003. (Dz.U.2020.794
t.j. z dnia 2020.05.04 z późn. zm.).

§ 3. Rejestracja Karty Płatniczej
1. W celu zarejestrowania Karty Płatniczej w Koncie Użytkownika,
1. Użytkownik – Posiadacz Karty może dokonać zarejestrowania Karty Płatniczej w Koncie Użytkownika na dwa
sposoby:
a. przy Płatności podczas wyboru metody płatności; weryfikacja tożsamości Użytkownika następuje w trakcie
Płatności,
b. w Koncie Użytkownika w zakładce Karty płatnicze; w celu weryfikacji tożsamości Użytkownika, zostanie
zainicjowana Płatność za kwotę 1 PLN, a pobrane środki zostaną zwrócone po zakończeniu procesu weryfikacji.
W procesie rejestracji karty Użytkownik powinien podać dane Karty Płatniczej (16-cyfrowy numer Karty
Płatniczej, datę ważności Karty Płatniczej, kod CVV2/CVC2) oraz zapoznać się z zasadami świadczenia Usługi,
zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Użytkownik dokonuje akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu wraz ze złożeniem oświadczenia o
przystąpieniu do Usługi i wyrażeniem zgody na rejestrację Karty Płatniczej w trakcie procesówu Płatności, o
których mowa w ust. 1 powyżej.
3. Użytkownik w ramach Usługi może dokonać rejestracji w Koncie nieograniczonej liczby Kart Płatniczych.
4. Prawidłowa rejestracja Karty Płatniczej skutkuje zapisaniem zaszyfrowanych danych Karty Płatniczej w
Koncie Użytkownika i umożliwia ich wykorzystanie przy kolejnych Płatnościach.
5. Użytkownik odpowiedzialny jest za zapewnienie kompletności i rzetelności danych zapisanych i
przechowywanych w Koncie w ramach Usługi, a w przypadku ich zmiany w celu skorzystania z Usługi
zobowiązany jest ponownie dokonać rejestracji.
6. Użytkownik we własnym zakresie zarządza zapisanymi w Koncie Kartami Płatniczymi, tj. rejestruje i usuwa z
Konta Karty Płatnicze.
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7. Użytkownik może usunąć zapisaną Kartę Płatniczą w Koncie Użytkownika w zakładce Karty Płatnicze.
7. 8. W ramach Usługi Użytkownik, poza obowiązkami wynikającymi z Regulaminu Serwisu zobowiązany jest
do:
a. przestrzegania zasad posługiwania się Kartą Płatniczą uzgodnionych z jej wydawcą, w szczególności w
zakresie bezpieczeństwa oraz postępowania w przypadku jej utraty (zagubienia lub kradzieży),
b. bieżącego monitorowania transakcji płatniczych dokonywanych w Serwisie Kartą Płatniczą zapisaną w
Koncie oraz niezwłocznego zgłaszania do Allegro wszelkich stwierdzonych niezgodności i nieprawidłowości.
8. 9. Usługa udostępniana jest przez Allegro nieodpłatnie.
9. 10. Transakcje płatnicze dokonywane w ramach Serwisu z wykorzystaniem zarejestrowanej Karty Płatniczej
obsługiwane są przez Operatorów Płatności świadczących usługi płatnicze w ramach Serwisu, na zasadach
wskazanych w Regulaminie Serwisu.
10. 11. Usługa nie jest usługą płatniczą w rozumieniu art. 3 UUP. Skorzystanie z Usługi nie wiąże się z otwarciem
rachunku bankowego ani rachunku płatniczego, ani też z wydaniem nowego instrumentu płatniczego.
(…)

Regulamin Programu Szybkich Dostaw
(…)

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 upustu

Allegro Paczkomaty InPost

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 (do 10 kg); Allegro Kurier UPS (do 10 kg)
pobranie Kurier UPS; X-press Couriers; Kurier
Pickpack

3,99 zł brutto
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(…)

Regulamin Allegro Ads
Wersja obowiązująca od dnia 5 listopada 2020 r. 8 marca 2021 r.
(…)

I. DEFINICJE
Następujące słowa i określenia występujące w treści niniejszego Regulaminu posiadają znaczenie wskazane
poniżej:
(…)
17. Komunikat Reklamowy - oferowany w ramach Usługi Ads format reklamowy, tj. format graficzny lub
tekstowo graficzny zawierający hipertekstowy odnośnik do Oferty danego Reklamodawcy albo strony
internetowej Reklamodawcy albo Ogłoszenia danego Sprzedającego. W ramach Allegro Ads dostępne są
następujące formy Komunikatów Reklamowych: Oferta Sponsorowana oraz Reklama Graficzna.
(…)
33. Ogłoszenie – Oferta mająca charakter wyłącznie ogłoszeniowy w rozumieniu art. 3.3. Regulaminu Allegro.
Terminy pisane wielką literą niezdefiniowane w niniejszym art. I mają znaczenie nadane im w Regulaminie
Allegro.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA
(…)
2.3.
Allegro.pl zastrzega, że w ramach Usługi Ads:
a. możliwość korzystania z Ads Link jest udostępniana wyłącznie Partnerom w określonych przez Allegro.pl
kategoriach w Allegro,
b. możliwość korzystania z Reklamy Graficznej jest udostępniana pod warunkiem zamieszczenia w ramach
tego formatu reklamowego znaku towarowego zastrzeżonego dla danego Towaru albo znaku towarowego
Reklamodawcy – wyłącznie w przypadku promowania Ogłoszeń, w obu przypadkach z wyłączeniem
dodatkowych oznaczeń informujących o Sprzedającym, w tym w szczególności reklam, treści promujących
Sprzedającego oraz innych elementów ułatwiających zakup Towaru poza Allegro,
c. możliwość korzystania z niej za pomocą oprogramowania REST API udostępniona jest wyłącznie Partnerom
Technicznym.
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d. istnieje możliwość korzystania przez Reklamodawców z wybranych funkcjonalności dostępnych w ramach
Powierzchni Emisyjnej Sieci Reklamowej, z tym zastrzeżeniem, że możliwość ta jest ograniczona do
Reklamodawców posiadających dostęp do Powierzchni Emisyjnej Sieci Reklamowej, a także Reklamodawców,
którzy zgłosili potrzebę emitowania Komunikatów Reklamowych i dokonali w tym celu zgłoszenia za
pośrednictwem jednej z dostępnych w ramach Allegro form kontaktu wskazanych na
stronie: https://allegro.pl/pomoc/kontakt.
(…)

III. WARUNKI EMISJI KOMUNIKATÓW REKLAMOWYCH
3.1.
W celu wyemitowania Komunikatu Reklamowego na Powierzchni Emisyjnej Reklamodawca musi posiadać
uprawnienie do korzystania z Panelu Klienta zgodnie z punktem 2.1. Regulaminu.
3.2.
W celu wyemitowania Komunikatu Reklamowego Reklamodawca powinien w Panelu Klienta:
a. wskazać Oferty albo Ogłoszenia na Allegro, które mają być promowane w ramach Komunikatu
Reklamowego;
b. podać wartość odpowiedniej Jednostki Rozliczeniowej jaką jest gotowy zapłacić w zależności od wybranej
formy Komunikatu Reklamowego;
c. podać datę rozpoczęcia emisji wybranego Komunikatu Reklamowego;
d. określić Budżet Dzienny dla wybranego Komunikatu Reklamowego;
e. wskazać Powierzchnię Emisyjną, na której mają być promowane Komunikaty Reklamowe, z zastrzeżeniem,
że nie dotyczy to Reklamy Graficznej.
(…)
3.7.
Poprzez korzystanie z Usługi Ads oraz Ads Express Użytkownik zapewnia, że:
a. Komunikat Reklamowy publikowany na Powierzchni Emisyjnej nie będzie naruszać praw podmiotów trzecich
oraz nie będzie wprowadzać w błąd Użytkowników Allegro, w szczególności co do opisu i właściwości Towaru
oferowanego w ramach danej Oferty;
b. jest uprawniony do dysponowania kreacją, o której mowa w punkcie 3.4. powyżej, stroną internetową
Reklamodawcy oraz jej zasobami, a kierowanie do niej ruchu wskutek Usługi Ads nie będzie naruszać praw
podmiotów trzecich;
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c. kreacja, o której mowa w punkcie 3.4. powyżej, Strona Reklamodawcy oraz dostępne za jej pośrednictwem
treści nie naruszają praw podmiotów trzecich, w tym w szczególności praw własności intelektualnej, dóbr
osobistych, wizerunku, nie są obsceniczne, nie zawierają treści pornograficznych lub innych bezprawnych,
d. posiada wszelkie prawa do korzystania z oznaczeń sprzedawanych przez niego i reklamowanych za
pośrednictwem Komunikatów Reklamowych Towarów lub oznaczeń Sprzedającego w przypadku Ogłoszeń, w
tym znaków towarowych oraz rozporządzania nimi w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
(…)

Regulamin usługi Allegro Pay
Obowiązuje od dnia 08.03.2021 r., od godziny 09:00
Regulamin określa zasady korzystania z usługi Allegro Pay, dzięki której zyskujesz pełną swobodę w
robieniu Zakupów na Allegro. Kupujesz dzisiaj, płacisz w swoim rytmie - w ciągu 30 dni lub w ramach
miesięcznych Spłat. Te opcje będą dla Ciebie dostępne po aktywacji Allegro Pay. Usługę aktywujesz
bez żadnych opłat czy prowizji. Z tego Regulaminu dowiesz się, jak to zrobić.
To musisz wiedzieć:
•

•
•
•

•
•
•

W ramach Allegro Pay przyznamy Ci Twoje Środki, które możesz wykorzystać na Zakupy na
Allegro. Możesz płacić nimi w dowolnym momencie wybierając wygodną dla siebie opcję Spłaty: w
ciągu 30 dni lub dzieląc płatność nawet na 20 wygodneych miesięczneych Spłaty - 3, 5, 10 a nawet 20
Spłat. Każda z tych opcji będzie wymagać zawarcia z Allegro Pay sp. z o.o. odrębnej Umowy Allegro
Pay, która zgodnie z przepisami prawa jest kredytem konsumenckim.
Aktywacja Allegro Pay jest bezpłatna. Jeśli nie korzystasz z Twoich Środków, to nic nie płacisz.
Gdy wydajesz Twoje Środki, ich dostępna kwota maleje. Gdy spłacasz swoje Zakupy, Twoje Środki się
zwiększają. W ten sposób możesz robić Zakupy na Allegro bez angażowania własnych pieniędzy.
Informacje o usłudze Allegro Pay i o Umowach Allegro Pay są dla Ciebie zawsze dostępne w
ramach Allegro w Twoim Panelu Allegro Pay. Znajdziesz go po zalogowaniu się na Allegro w
zakładce Moje Allegro. Możesz tam sprawdzić wysokość Twoich Środków na Zakupy z Allegro Pay, a
także informacje o zrealizowanych Zakupach i Spłatach w ramach Allegro Pay.
Z poziomu Twojego Panelu Allegro Pay możesz także wygodnie spłacać swoje Zakupy za pomocą
szybkiego przelewu lub BLIK.
Zakupy z Allegro Pay podlegają standardowym zasadom zwrotów i reklamacji określonym przez
Sprzedających w ich Ofertach zgodnie z Regulaminem Serwisu Allegro.
W przypadku skorzystania z Allegro Pay, administratorami Twoich danych osobowych będą
Allegro.pl (w celu wykonania umowy o korzystanie z usługi Allegro Pay) oraz Allegro Pay sp. z o.o.
(w celu weryfikacji Twojej zdolności kredytowej i przyznania Ci Twoich Środków oraz zawarcia z Tobą
Umowy Allegro Pay). Allegro.pl i Allegro Pay sp. z o.o. będą przetwarzać Twoje dane osobowe również
we własnych celach, wskazanych w § 9 i 10 Regulaminu. Świadczenie usługi Allegro Pay jest możliwe
pod warunkiem, że Twoje dane osobowe, w tym dane o Twoich transakcjach i aktywności na
Allegro, będą na bieżąco przekazywane Allegro Pay sp. z o.o. przez Allegro.pl. W tym zakresie
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Allegro.pl i Allegro Pay sp. z o.o. współadministrują Twoimi danymi zgodnie z uzgodnieniami, których
zasadnicza treść dostępna jest w § 8 Regulaminu.
(…)

§ 3. Oferty objęte usługą Allegro Pay
1. Płatność za pomocą Allegro Pay jest dostępna dla Zakupów obejmujących Towary pochodzące z Ofert
publikowanych na Allegro, których wartość wraz z kosztami dostawy mieści się w przedziale od 40 30
(trzydzieściczterdzieści) zł do 4.200 (cztery tysiące dwieście) zł.
(…)

§ 5. Warunki zawierania Umów Allegro Pay w ramach usługi Allegro
Pay
1. Zakupu z Allegro Pay możesz dokonać, jeżeli:
1) posiadasz aktywną usługę Allegro Pay;
2) wartość Twojego Zakupu wynosi co najmniej 40 30 (trzydzieściczterdzieści) zł i jest nie większa niż wysokość
Twoich Środków, a Twoje Środki są wystarczające na zapłacenie za dany Zakup;
3) nie zaszły okoliczności wskazane w Regulaminie, uniemożliwiające skorzystanie z Oferty w ramach Allegro
Pay i Umowy Allegro Pay ani inne usterki, błędy, awarie, przerwy techniczne itp., które uniemożliwiają zawarcie
Umowy Allegro Pay;
4) dokonujesz zakupu jako konsument;
5) w ocenie Allegro Pay sp. z o.o. posiadasz zdolność i wiarygodność kredytową.
2. Umowę Allegro Pay możesz zawrzeć zarówno w przypadku Zakupu dokonywanego za pomocą Licytacji,
opcji “Kup Teraz”, jak również poprzez dodanie Ofert do „koszyka”, w tym także od wielu Sprzedających.
3. W ramach Allegro Pay, po wybraniu Allegro Pay jako metody płatności za Twój Zakup, będziesz mógł:
1) wybrać spłatę w ciągu 30 dni, jeżeli wartość Twojego Zakupu wynosi co najmniej 40 30
(trzydzieściczterdzieści) zł i jest nie większa niż wysokość Twoich Środków;
2) podzielić płatność na od 3 do 20 miesięcznych Spłat, zgodnie z przedstawionymi wariantami dla Twojego
Zakupu 3, 5, 10 lub 20 miesięczneych Spłaty, jeżeli wartość Twojego Zakupu wynosi co najmniej 500 300
(trzystapięćset) zł i jest nie większa niż wysokość Twoich Środków, z zastrzeżeniem, że w ramach testów może
zostać w niektórych przypadkach udostępniona możliwość podzielenia płatności na miesięczne Spłaty
również, gdy wartość koszyka będzie niższa niż 500 300 (trzystapięćset) zł.
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4. Opcja podzielenia płatności na 3 miesięczne Spłaty jest dostępna wyłącznie, jJeżeli jesteś subskrybentem
Usługi Allegro Smart!, Usługi Allegro Smart! Student lub jeżeli gdy Usługa Allegro Smart! jest przedmiotem
Zakupu z Allegro Pay możemy zaoferować Ci zawarcie Umowy Allegro Pay na dedykowanych, korzystniejszych
warunkach.
(…)

Załącznik nr 2 do Regulaminu usługi Allegro Pay
Polityka ochrony prywatności
Allegro Pay sp. z o.o.
(…)

III. Skąd mamy Twoje dane?
Twoje dane otrzymaliśmy:
A. bezpośrednio od Ciebie w momencie, kiedy podałeś je nam we wniosku o usługę Allegro Pay, a także
później, w związku z aktywnościami dokonywanymi przez Ciebie w ramach korzystania z naszej usługi oraz w
związku z dokonywanymi przez Ciebie aktualizacjami Twoich danych;
B. od Allegro.pl sp. z o.o., która jako współadministrator przekazuje nam Twoje dane w związku z korzystaniem
przez Ciebie z usługi Allegro Pay. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Regulaminie usługi Allegro Pay;
C. od podmiotów trzecich, takich jak: Biuro Informacji Kredytowej S.A., podmiotów współpracujących w ramach
platformy Credit Check prowadzonej przez Crif Sp. z o.o., Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A.,
Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., które otrzymaliśmy za Twoją zgodą;
D. podmiotu trzeciego świadczącego usługi płatnicze, którym jest PayPro S.A., które otrzymaliśmy na
podstawie uzasadnionego interesu Allegro Pay;
E. ze źródeł publicznie dostępnych obejmujących: dane publikowane przez sądy (nieskuteczne egzekucje
komornicze, upadłości, zakazy prowadzenia działalności gosp.), dane publikowane przez wywiadownie
gospodarcze,
dane
publikowane
na
giełdach
wierzytelności,
np.
na
kupdlug.pl.
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IV. Zakres Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Allegro
Pay obejmuje w szczególności:
A. imię i nazwisko, numer PESEL (jeśli go podałeś), serię i numer dokumentu tożsamości (jeśli je podałeś), adres
zamieszkania/adres dostawy, adres e-mail; numer telefonu;
B. informacje gospodarcze pozyskane z: Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A., Krajowego Rejestru
Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., Biura Informacji Kredytowej S.A., od podmiotów współpracujących
w ramach platformy Credit Check prowadzonej przez Crif Sp. z o.o.;

C. dane osobowe gromadzone przez Allegro.pl sp. z o.o., w tym stronę WWW i urządzenia mobilne, dane
gromadzone poprzez technologię opartą o fingerprinting cyfrowy, dane o Twoich transakcjach oraz innych
aktywnościach w serwisie Allegro.pl, w tym dane konta.
Powyższe dane są niezbędne do weryfikacji Twojej zdolności kredytowej i przyznania Ci Twoich Środków oraz
zawarcia z Tobą umowy o kredyt konsumencki w ramach świadczenia usługi Allegro Pay. Ich brak uniemożliwi
Ci skorzystanie z usługi Allegro Pay.

V. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych
osobowych przez Spółkę?
Przetwarzamy Twoje dane, które pozyskaliśmy w ramach świadczenia usługi Allegro Pay w celu:
A. pozyskiwania Twoich danych osobowych z zewnętrznych źródeł – rejestrów kredytowych, np. Biura
Informacji Kredytowej, aby wykorzystać je do oceny zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego (w tym
identyfikacji i weryfikacji Twojej tożsamości) na podstawie Twojej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016
r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). (dalej “RODO”);
B. podjęcia działań niezbędnych do zawarcia Umowy o kredyt konsumencki, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
C. dokonywania oceny ryzyka kredytowego związanego z przyznaniem Ci Twoich Środków oraz z zawarciem
z Tobą Umowy o kredyt konsumencki, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
D. zawarcia i obsługi Umowy o kredyt konsumencki, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
E. weryfikacji Twojej zdolności kredytowej związanej z przyznaniem Ci Twoich Środków oraz z zawarciem z
Tobą umowy o kredyt konsumencki, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
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F. identyfikacji i oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz
przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
G. spełniania obowiązujących przepisów prawa, co obejmuje przetwarzanie Twoich danych dla celów
podatkowych i rachunkowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
H. ustalania kryteriów służących do dokonywania kwalifikacji (prescoringu) przez Allegro.pl sp. z o.o.
(przekazywane do Allegro.pl sp. z o.o. informacje mają charakter zagregowany), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO) uzasadniony interes Allegro Pay polega na doskonaleniu usług własnych;
I. profilowania Twoich danych, aby personalizować komunikację i treści kierowane do Ciebie, zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. f) RODO uzasadniony interes Allegro Pay polega na prowadzeniu marketingu bezpośredniego
własnych usług;
J. analitycznym i statystycznym, w tym doskonalenia algorytmów służących do weryfikacji zdolności
kredytowej oraz dokonywania oceny ryzyka kredytowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO uzasadniony
interes Allegro Pay polega na rozwijaniu narzędzi służących do oceny zdolności kredytowej i ryzyka
kredytowego;
K. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy o
kredyt konsumencki, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO uzasadniony interes Allegro Pay polega na obronie
swoich interesów gospodarczych;
L. windykacji należności oraz prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO uzasadniony interes Allegro Pay polega na obronie swoich interesów gospodarczych;
M. zapobiegania wyłudzeniom i oszustwom, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO uzasadniony interes Allegro
Pay polega na obronie swoich interesów gospodarczych;

N. archiwalnym oraz zapewnienia rozliczalności w zakresie przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z art.
6 ust. 1 lit. f) RODO uzasadniony interes Allegro Pay polega na obronie swoich interesów gospodarczych.
O. kontaktowania się poprzez dostępne kanały, w tym komunikatory WhatsApp lub Messenger, zgodnie z art.
6 ust. 1 lit. b) RODO gdy jest to niezbędne do realizacji umowy lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdy
kontakt nie jest związany wprost z realizacją umowy, ale służy odpowiadaniu na zgłoszenia.
(…)

VII. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do:
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A. Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie w Irlandii, w związku z korzystaniem z usług
komunikacyjnych poprzez aplikację Messenger realizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym,
mających na celu kontaktowanie się z Tobą odnośnie świadczenia usługi Allegro Pay i obsługi Ciebie jako
klienta;
B. Google LLC z siedzibą w Mountain View, w Stanach Zjednoczonych, w związku z korzystaniem z systemu
poczty elektronicznej oraz narzędzi wchodzących w skład G-Suite, w celach statystycznych i administracyjnych;
C. Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, w Irlandii, w związku z korzystaniem z usług przetwarzania
danych osobowych oferowanych przez ten podmiot, realizowanych poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym, mających na celu zapewnienie świadczenia usługi Allegro Pay;
D. WhatsApp Ireland Limited z siedzibą w Dublinie w Irlandii, w związku z korzystaniem z usług
komunikacyjnych poprzez aplikację WhatsApp realizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym,
mających na celu kontaktowanie się z Tobą odnośnie świadczenia usługi Allegro Pay i obsługi Ciebie jako
klienta.
zawsze w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są m.in. standardowe klauzule umowne
dotyczące przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach
trzecich, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Kopie takich klauzul można uzyskać od Spółki zwracając się
na adres: iod@allegropay.pl.

REGULAMIN USŁUGI „Allegro Smart!”
I. Definicje
(…)
„Benefit” – dodatkowe korzyści, do których może być uprawniony Nabywca w związku z zakupem Usługi
Allegro Smart!
„Dostawa za Pobraniem Smart” - dostępna w ramach Usługi odpłatna metoda dostawy z opcją płatności za
Towar Sprzedającemu do rąk Dostawcy. Kupujący wybierając Dostawę za Pobraniem Smart zobowiązany jest
uiścić do rąk Dostawcy również należną Sprzedawcy opłatę za dostawę Towaru w wysokości wskazanej
każdorazowo w Ofercie.
(…)
„Usługa Allegro Smart!” lub „Usługa” – płatna usługa skierowana do Kupujących obejmująca możliwość
skorzystania, bez konieczności ponoszenia wskazanej przez Sprzedającego opłaty, z określonych zgodnie z
Regulaminem metod dostawy Towarów nabytych w Serwisie i ich zwrotów. Za Dostawę za Pobraniem Smart
pobierana jest jednak dodatkowa opłata.
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„Usługa Płatności” - usługa świadczona przez jednego z Operatorów Płatności.
„Użytkownik”– podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Allegro w ramach Serwisu, na
zasadach określonych w Regulaminie Serwisu.
Terminy pisane dużą literą niezdefiniowane w niniejszym art. I mają znaczenie nadane im w Regulaminie
Serwisu.

II. Warunki ogólne
(…)
3. Usługa pozwala na korzystanie przez Nabywców na warunkach określonych w Regulaminie:
a. z udostępnionych przez Sprzedających w ramach Oferty określonych zgodnie z art. II ust. 4 Regulaminu
metod dostaw Towarów świadczonych przez Dostawców, bez konieczności ponoszenia wskazanej przez
Sprzedającego opłaty z tytułu dostawy Towaru (za wyjątkiem opłaty za Dostawę za Pobraniem Smart), na
potrzeby realizacji umowy zawartej w ramach tej Oferty;
b. z bezpłatnego zwrotu Towarów, na zasadach określonych w art. III ust. 4 Regulaminu, w ramach Ofert, w
których:
•

udostępnione zostały metody dostawy, o których mowa pod lit. a powyżej oraz;

•

w przypadku gdy Sprzedający określił wartość metody dostawy przy płatnościach z góry na kwotę 0
zł oraz przy założeniu, że dostawa Towarów w ramach tych Ofert była realizowana do automatu
paczkowego (w tym paczkomatu) albo punktu odbioru a Sprzedający sam nie zagwarantował
darmowego zwrotu.

(…)

III. Zakres Usługi Allegro Smart!
1. Nabywca może skorzystać z Usługi Allegro Smart! w zakresie dostawy bez ponoszenia wskazanej przez
Sprzedającego opłaty z tytułu dostawy (art. II ust. 3 lit. a Regulaminu) tylko przy Transakcjach, w których:
a. wartość Transakcji lub wartość sumy Transakcji (zawartych zarówno w trybie Licytacji jak i z wykorzystaniem
opcji Kup Teraz) zawartych w ramach Oferty danego Sprzedającego nie jest niższa niż 40 zł, z zastrzeżeniem,
że w przypadku metody dostawy w postaci przesyłek kurierskich przedmiotowa wartość wynosi nie mniej niż
80 zł, a zapłata za Transakcję/e nastąpiła za pośrednictwem Usługi Płatności, Allegro Zapłać Później, Allegro
Pay oraz
b. wskazana przez Sprzedającego wartość jednorazowej dostawy dostępnej w ramach Oferty nie jest wyższa
niż określono w tabeli https://na.allegro.pl/smart-metody-dostawy oraz przy założeniu, że przy zakupie przez
Nabywcę wielu sztuk Towarów w ramach tej samej lub kilku Transakcji u tego samego Sprzedającego wartość
dostawy, niezależnie od metody, nie przekracza 40 zł, z zastrzeżeniem, że w przypadku metody dostawy w
postaci przesyłek kurierskich przedmiotowa wartość wynosi nie mniej niż 80 zł, .
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Za Dostawę za Pobraniem Smart pobierana jest dodatkowa opłata.
2. Nabywcy, niezależnie od wybranego przez niego Okresu Rozliczeniowego, przysługuje nielimitowana liczba
dostaw, o których mowa w art. II ust. 4.
3. Korzystając z Usługi Nabywca może wskazać do 10 adresów, na które mogą być dostarczone Towary w
ramach Usługi, bez ponoszenia wskazanej przez Sprzedającego opłaty z tytułu dostawy (art. II ust. 3 lit. a
Regulaminu). Za Dostawę za Pobraniem Smart pobierana jest dodatkowa opłata.
(…)

REGULAMIN USŁUGI „Allegro Smart!”
Obowiązuje od dnia 16 grudnia 2020, od godziny 16.00 do 24.01.2021.
Regulamin obowiązujący od dnia 25.01.2021 znajdziesz tutaj.
Regulamin obowiązujący od 25 listopada 2019 do 16 grudnia 2020 znajdziesz tutaj.
Regulamin obowiązujący do dnia 25 listopada 2019, do godziny 08:00 znajdziesz tutaj.
Obowiązuje od dnia 27 czerwca 2019, od godziny 15.00. do dnia 25.11.2019 do godziny 8:00. znajdziesz tutaj

I. Definicje
(…)
„Benefit” – dodatkowe korzyści, do których może być uprawniony Nabywca w związku z zakupem Usługi
Allegro Smart!
„Dostawa za Pobraniem Smart” - dostępna w ramach Usługi odpłatna metoda dostawy z opcją płatności za
Towar Sprzedającemu do rąk Dostawcy. Kupujący wybierając Dostawę za Pobraniem Smart zobowiązany jest
uiścić do rąk Dostawcy również należną Sprzedawcy opłatę za dostawę Towaru w wysokości wskazanej
każdorazowo w Ofercie.
(…)

II. Warunki ogólne
(…)
3. Usługa pozwala na korzystanie przez Nabywców na warunkach określonych w Regulaminie:
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a. z udostępnionych przez Sprzedających w ramach Oferty określonych zgodnie z art. II ust. 4 Regulaminu
metod dostaw Towarów świadczonych przez Dostawców, bez konieczności ponoszenia wskazanej przez
Sprzedającego opłaty z tytułu dostawy Towaru (za wyjątkiem opłaty za Dostawę za Pobraniem Smart), na
potrzeby realizacji umowy zawartej w ramach tej Oferty;
b. z bezpłatnego zwrotu Towarów, na zasadach określonych w art. III ust. 4 Regulaminu, w ramach Ofert, w
których:
•

udostępnione zostały metody dostawy, o których mowa pod lit. a powyżej oraz;

•

w przypadku gdy Sprzedający określił wartość metody dostawy przy płatnościach z góry na kwotę 0
zł oraz przy założeniu, że dostawa Towarów w ramach tych Ofert była realizowana do automatu
paczkowego (w tym paczkomatu) albo punktu odbioru a Sprzedający sam nie zagwarantował
darmowego zwrotu.

(…)

III. Zakres Usługi Allegro Smart!
1. Nabywca może skorzystać z Usługi Allegro Smart! w zakresie dostawy bez ponoszenia wskazanej przez
Sprzedającego opłaty z tytułu dostawy (art. II ust. 3 lit. a Regulaminu) tylko przy Transakcjach, w których:
a. wartość Transakcji lub wartość sumy Transakcji (zawartych zarówno w trybie Licytacji jak i z wykorzystaniem
opcji Kup Teraz) zawartych w ramach Oferty danego Sprzedającego nie jest niższa niż 40 zł, z zastrzeżeniem,
że w przypadku metody dostawy w postaci przesyłek kurierskich przedmiotowa wartość wynosi nie mniej niż
80 zł, a zapłata za Transakcję/e nastąpiła za pośrednictwem Usługi Płatności, Allegro Zapłać Później, Allegro
Pay oraz
b. wskazana przez Sprzedającego wartość jednorazowej dostawy dostępnej w ramach Oferty nie jest wyższa
niż określono w tabeli https://na.allegro.pl/smart-metody-dostawy oraz przy założeniu, że przy zakupie przez
Nabywcę wielu sztuk Towarów w ramach tej samej lub kilku Transakcji u tego samego Sprzedającego wartość
dostawy, niezależnie od metody, nie przekracza 40 zł, z zastrzeżeniem, że w przypadku metody dostawy w
postaci przesyłek kurierskich przedmiotowa wartość wynosi nie mniej niż 80 zł.
Za Dostawę za Pobraniem Smart pobierana jest dodatkowa opłata.
2. Nabywcy, niezależnie od wybranego przez niego Okresu Rozliczeniowego, przysługuje nielimitowana liczba
dostaw, o których mowa w art. II ust. 4.
3. Korzystając z Usługi Nabywca może wskazać do 10 adresów, na które mogą być dostarczone Towary w
ramach Usługi, bez ponoszenia wskazanej przez Sprzedającego opłaty z tytułu dostawy (art. II ust. 3 lit. a
Regulaminu). Za Dostawę za Pobraniem Smart pobierana jest dodatkowa opłata.
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(…)

REGULAMIN USŁUGI "Allegro Smart! Student"
I. Definicje
(…)
Partner - podmiot współpracujący z Allegro, który umożliwia Nabywcy korzystanie z Benefitów na zasadach
wskazanych w Regulaminie i Regulaminie Partnera.
Dostawa za Pobraniem Smart - dostępna w ramach Usługi odpłatna metoda dostawy z opcją płatności za
Towar Sprzedającemu do rąk Dostawcy. Kupujący wybierając Dostawę za Pobraniem Smart zobowiązany jest
uiścić do rąk Dostawcy również należną Sprzedawcy opłatę za dostawę Towaru w wysokości wskazanej
każdorazowo w Ofercie.
(…)

II. Warunki ogólne
1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia Usługi Allegro Smart! Student przez Allegro w ramach
Serwisu.
2. Usługa Allegro Smart! Student obejmuje:
•

możliwość jednorazowego, bezpłatnego korzystania z Usługi Allegro Smart ! Student w ramach okresu
próbnego trwającego przez 6 miesięcy kalendarzowych, począwszy od momentu nadania
Użytkownikowi Statusu Studenta, z możliwością zawarcia kolejnej umowy na świadczenie Usługi i
płatnego nabycia jej po ww terminie na zasadach określonych w art IV ust 4-15 Regulaminu oraz;

•

możliwość skorzystania, bez konieczności ponoszenia wskazanej przez Sprzedającego opłaty z tytułu
dostawy Towarów, z określonych zgodnie z Regulaminem metod dostawy Towarów nabytych w
Serwisie i ich zwrotów, za wyjątkiem opłaty ponoszonych w związku wyborem przez Kupującego
Dostawy za Pobraniem Smart; oraz

•

możliwość korzystania z Benefitów; oraz

•

dostęp do Smart! Okazji

3. Zawarcie Umowy na świadczenie Usługi Allegro Smart! Student w przypadkach, w których Użytkownik
korzysta z Usługi Allegro Smart! możliwe jest po rozwiązaniu przez Użytkownika umowy na świadczenie tej
usługi
poprzez
skorzystanie
z
formularza
kontaktowego,
dostępnego
pod
adresem: https://na.allegro.pl/smart-formularz-kontaktowy i wybraniu tematu: „Rezygnacja”. Usługa ma
charakter ciągły, z zastrzeżeniem, że Nabywca może zawrzeć w danym czasie wyłącznie jedną umowę na
świadczenie Usługi niezależnie od liczby posiadanych przez siebie Kont. Zawarcie kolejnej umowy na
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świadczenie Usługi możliwe jest po rozwiązaniu wcześniejszej. Rozliczenie Usługi odbywa się w Okresach
Rozliczeniowych.
(…)

III. Zakres Usługi Allegro Smart! Student
1. Nabywca może skorzystać z Usługi Allegro Smart! Student w zakresie dostawy Towarów bez ponoszenia
wskazanej przez Sprzedającego opłaty z tytułu dostawy (art. II ust. 4 lit. a Regulaminu) za wyjątkiem opłaty
ponoszonych w związku wyborem przez Kupującego Dostawy za Pobraniem Smart tylko przy Transakcjach, w
których:
a. wartość Transakcji lub wartość sumy Transakcji (zawartych zarówno w trybie Licytacji jak i z wykorzystaniem
opcji Kup Teraz) zawartych w ramach Oferty danego Sprzedającego nie jest niższa niż 40 zł, z zastrzeżeniem,
że w przypadku metody dostawy w postaci przesyłek kurierskich przedmiotowa wartość wynosi nie mniej niż
80 zł, a zapłata za Transakcję/e nastąpiła za pośrednictwem Usługi Płatności oraz
b. wskazana przez Sprzedającego wartość jednorazowej dostawy dostępnej w ramach Oferty nie jest wyższa
niż określono w tabeli https://na.allegro.pl/smart-metody-dostawy oraz przy założeniu, że przy zakupie przez
Nabywcę wielu sztuk Towarów w ramach tej samej lub kilku Transakcji u tego samego Sprzedającego wartość
dostawy:
•

niezależnie od metody, przekracza 40 zł,

•

w przypadku metody dostawy w postaci przesyłek kurierskich przedmiotowa wartość wynosi nie mniej
niż 80 zł.

2. Nabywcy w okresie korzystania z Usługi przysługuje nielimitowana liczba dostaw, o których mowa w art. II
ust. 4 Regulaminu.
3. W okresie korzystania z Usługi Nabywca może wskazać do 10 adresów, na które mogą być dostarczone
Towary w ramach Usługi, bez ponoszenia wskazanej przez Sprzedającego opłaty z tytułu dostawy (art. II ust.
4 lit. a Regulaminu) za wyjątkiem opłaty ponoszonych w związku wyborem przez Kupującego Dostawy za
Pobraniem Smart.
(…)
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Zmiany od 22 marca 2021
Załącznik nr 4
Załącznik nr 4. Opłaty i prowizje
(…)

Część II. Opłaty podstawowe za wystawienie Towarów
(…)
C. Lista Kategorii w których opłata podstawowa jest uzależniona od ceny początkowej [1] Towaru:
(…)
b. Dla Kont Firma:
"Kolekcje", "Antyki i sztuka", “Instrumenty”:
0,1% ceny początkowej. Nie mniej niż 0,05 zł. Maksymalnie 2,5 zł.
"Leki bez recepty":
Cena początkowa

Opłata podstawowa

do 10zł

0,50 zł / 10 dni

od 10,01 zł do 25 zł

1,00 zł / 10 dni

od 25,01 zł do 50 zł

2,00 zł / 10 dni

powyżej 50 zł

5,00 zł / 10 dni

“Pozostałe kategorie nie wymienione w podpunktach A-C D oraz wszystkie Oferty oznaczone parametrem
stan „Nowy” w kategoriach wymienionych w podpunkcie D”:
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Cena początkowa

Opłata podstawowa

powyżej 10 000 zł

1,00 zł / 10 dni

(…)

Część III. Prowizje od sprzedaży dla Kont Firma
(…)
5. Prowizje od sprzedaży pobierane są na zasadach opisanych poniżej:
Kategoria

Stawka prowizji

"Antyki i Sztuka" (wszystkie podkategorie
“Pozostałe”)
"Dom i ogród" (wszystkie podkategorie “Akcesoria”
oraz “Akcesoria dekarskie”, “Akcesoria
montażowe”, “Akcesoria do kotłów i pieców”,
“Akcesoria grzejnikowe”, “Akcesoria okienne”,
“Akcesoria murarskie”, “Akcesoria malarskie”,
“Akcesoria meblowe”, “Akcesoria i osprzęt”,
“Akcesoria pszczelarskie”, “Akcesoria do
uszczelniania”, “Akcesoria do płaszcza wodnego”,
“Akcesoria kominkowe”, “Akcesoria basenowe”,
“Akcesoria doniczkowe”, “Akcesoria do roślin”,
“Akcesoria i osprzęt oświetleniowy”, “Akcesoria
łazienkowe”, “Akcesoria antypoślizgowe pod
dywany”, “Akcesoria barmańskie”, “Akcesoria
cukiernicze”, “Akcesoria kuchenne”, “Akcesoria do
firan”, “Akcesoria do rolet”, “Akcesoria do zasłon”,
“Akcesoria i dodatki do strojów", “Akcesoria do
świec”, “Akcesoria do wanien”)

15% nie więcej niż 90 zł

wysokość prowizji zależy od ceny końcowej: do 50
zł: 12%, powyżej 50 zł: 6 zł + 8% od nadwyżki ponad
50 zł

"Dom i ogród" (podkategoria “Myjki ciśnieniowe”,
“Sprężarki i kompresory” w ramach kategorii
“Narzędzia”)

6% nie więcej niż 70 80 zł

"Dziecko" (podkategoria "Zabawki" z wyłączeniem
podkategorii "Klocki" oraz "Gry"

Wysokość prowizji zależy od ceny końcowej: do 50
zł: 13 14%,powyżej 50 zł: 6,5 7 zł + 8% od nadwyżki
ponad 50 zł

"Dziecko" (podkategoria “Okazje i przyjęcia”)
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"Dziecko" (podkategoria "Ręczniki i okrycia”,
"Akcesoria dla mamy i dziecka" z wyłączeniem
podkategorii “Nianie elektroniczne i monitory
oddechu”, podkategoria "Karmienie dziecka" z
wyłączeniem podkategorii "Żywność dla dzieci",
podkategoria “Okazje i przyjęcia”)
"Dziecko" (podkategoria "Klocki")

"Dziecko" (podkategoria "Klocki", “Nianie
elektroniczne i monitory oddechu”)
"Kolekcje" (wszystkie podkategorie “Akcesoria”
oraz “Akcesoria papierosowe”, Akcesoria
alkoholowe”)

12%

Wysokość prowizji zależy od ceny końcowej: do 40
zł: 8%, powyżej 40 zł: 3,2 zł + 5% od nadwyżki
powyżej 40 zł
6%

wysokość prowizji zależy od ceny końcowej: do 50
zł: 12%, powyżej 50 zł: 6 zł + 8% od nadwyżki ponad
50 zł. Dotyczy wszystkich ofert z wyjątkiem Licytacji
od 1zł bez ceny minimalnej w kategorii
Numizmatyka

"Komputery" (podkategoria "Fotele gamingowe")

9%

"Komputery" (podkategoria "Pamięć RAM",
"Drukarki i skanery" z wyłączeniem podkategorii
"Części i akcesoria", "Papiery, folie", "Tusze",
"Tonery", "Bębny", "Taśmy barwiące", podkategoria
"Dyski i pamięci przenośne", podkategoria
"Podzespoły komputerowe" z wyłączeniem
podkategorii "Karty muzyczne", "Zasilacze",
“Obudowy", "Chłodzenie i tuning", "Karty
graficzne", podkategoria "Mikrokomputery",
"Koparki", "Serwery i akcesoria", "Serwery plików
(NAS)", "Kamery IP", "Monitory komputerowe",
"Urządzenia VR", "Tunery TV i SAT", "Karty i
rejestratory video", "Kamery internetowe",
"Zestawy do wideokonferencji", "Tablety" z
wyłączeniem podkategorii "Akcesoria", "Części
serwisowe")

4%

"Produkty spożywcze" (wszystkie podkategorie
“Akcesoria”, podkategoria “Akcesoria i dodatki” w
ramach kategorii “Kawa” oraz “Herbata i napary”)
"Przemysł" (podkategoria “Sprężarki i
kompresory”)
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"Sport i turystyka" (podkategoria "Bagaż" w
kategorii “Turystyka”)

Wysokość prowizji zależy od ceny końcowej: do 100
zł: 12%, powyżej 100 zł: 12 zł + 8 % od nadwyżki w
ponad 100 zł

"Uroda" (podkategoria "Pielęgnacja" z
wyłączeniem podkategorii poniżej)

10 11%

„Utrzymanie czystości” (podkategoria “Akcesoria
do prania i sprzątania”)

wysokość prowizji zależy od ceny końcowej: do 50 zł
wynosi 12%, powyżej 50 zł wynosi 6 zł + 8 % od
nadwyżki w ponad 50 zł

(…)

Część IV. Opłaty za opcje dodatkowe
(…)
8. Dla Ofert z opcjami dodatkowymi:
W przypadku Kont Zwykłych "Wyróżnienie", "Wyróżnienie elastyczne" i "Pakiet Wyróżnienie + Pogrubienie +
Podświetlenie" naliczana jest dodatkowa prowizja w wysokości 0,6 wartości obowiązującej prowizji w danej
kategorii.
W przypadku Kont Firma "Wyróżnienie", „Wyróżnienie elastyczne” i "Pakiet Wyróżnienie + Pogrubienie +
Podświetlenie" naliczana jest dodatkowa prowizja w wysokości 0,6 0,75 wartości obowiązującej prowizji w
danej kategorii z wyłączeniem kategorii Elektronika, Dom i Ogród, Moda oraz Sport i Turystyka, w których
naliczana będzie dodatkowa prowizja w wysokości 0,75 wartości obowiązującej prowizji w danej kategorii.
(…)
A. Opłaty za opcje dodatkowe
Stawki opłat za opcje dodatkowe wynoszą:
Opcja

Wysokość opłaty

Wyróżnienie [1]

19 zł / 10 dni

Wyróżnienie elastyczne [1]

2,50 zł [2] 2,90 zł [3] / 1 dzień

Pakiet
Wyróżnienie
Podświetlenie [1]
Strona działu
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+

Pogrubienie

+

2,90 zł / 1 dzień dla Kont Zwykłych
3,90 zł/ 1 dzień dla Kont Firma
29 zł / 10 dni
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W ramach oferty wielowariantowej wystawionej w kategoriach:
"Biżuteria damska", "Biżuteria męska", "Biżuteria dziecięca", "Biżuteria Ślubna", "Piercing", "Odzież, Obuwie,
Dodatki", "Obuwie" w kategorii "Dziecko", "Odzież" w kategorii "Dziecko", "Bielizna i odzież erotyczna" w
kategorii "Zdrowie" koszt opcji "Wyróżnienie" – 5.90 zł / 10 dni
[1] – z zastrzeżeniem p. 6 oraz p. 8 powyżej
[2] – opłata obowiązuje do 31.01.2021 r.
[3] – opłata obowiązuje od 01.02.2021 r.
Opcja

Wysokość opłaty

Cena minimalna

10% ceny minimalnej nie więcej niż 100 zł

(…)

Pełna treść regulaminu po zmianach 22 marca 2021 roku:

Regulamin Strefy Okazji
Regulamin obowiązuje od 22 marca 2021 roku.

I. DEFINICJE
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Allegro.pl - Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy:
33 016 950 złotych, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-798, REGON 365331553.
2. Regulamin - niniejszy dokument.
3. Strefa Okazji - dział Allegro, w którym znajduje się szeroki wybór wyselekcjonowanych ofert Partnerów.
4. Program Strefa Okazji - program współpracy dla Sprzedających spełniających kryteria określone w
niniejszym Regulaminie, polegający na promocji Towarów.
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5. Specjalne oznaczenia Ofert – określone rodzaje wyróżnień graficznych na listach ofert w ramach kategorii
Allegro, przeznaczone dla Ofert objętych Programem Strefa Okazji.
6. Allegro - platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której dokonywane są Transakcje
oraz świadczone są inne usługi związane z Transakcjami, prowadzona w domenie internetowej allegro.pl.
7. Obrót - miesięczne przychody brutto Użytkownika ze sprzedaży Towarów w ramach Allegro.
8. Użytkownik - Sprzedający na Allegro, posiadający Konto Firma, spełniający na tym Koncie kryteria
kwalifikujące go do uczestnictwa w Programie Strefa Okazji.
9. Partner - Sprzedający na Allegro, zawierający Umowę z Allegro.pl dotyczącą jego uczestnictwa w Programie
Strefa Okazji.
10. Umowa - umowa pomiędzy Partnerem a Allegro.pl na korzystanie z usług opisanych w Regulaminie.
11. Oferta - Transakcja Partnera opublikowana przez Allegro.pl w ramach Strefy Okazji oraz w Allegro.
Pojęcia pisane wielką literą, niewymienione powyżej, mają znaczenie przypisane im w regulaminie Allegro.

II. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE STREFA OKAZJI
1. Warunkiem kwalifikacji Użytkownika do uczestnictwa w Programie Strefa Okazji jest:
a. posiadanie w ramach Allegro aktywnego Konta Firma,
b. skonfigurowanie co najmniej jednej metody płatności dostępnej w ramach Allegro, zgodnie z załącznikiem
7 a lub 7 b regulaminu Allegro,
c. posiadanie oceny w ramach Konta Firma, o którym mowa w ppkt a powyżej na poziomie jakości sprzedaży
w skali co najmniej “Neutralny”,
d. brak zaległości wobec Allegro.pl, z tytułu korzystania z usług dostępnych w Allegro,
e. akceptacja Regulaminu.
2. Niezależnie od spełnienia przez Użytkownika bądź Partnera warunków określonych powyżej, w
uzasadnionych przypadkach, Allegro.pl zastrzega sobie prawo do odmowy kwalifikacji Użytkownika bądź
Partnera do Programu Strefy Okazji gdy:
a. nie przestrzega postanowień Regulaminu, bądź regulaminu Allegro,
b. dokonuje czynności powodujących utratę do niego zaufania, w tym, gdy nie wywiązuje się z wcześniejszych
zobowiązań związanych z uczestnictwem w Programie Strefa Okazji.
Allegro.pl uzasadni swoją decyzję na wniosek Użytkownika.
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3. W celach testowych, Allegro.pl uprawnione jest do zaproszenia na czas określony wynoszący nie więcej niż
3 miesiące, do uczestnictwa w Programie Strefa Okazji Użytkowników Allegro, niespełniających kryteriów, o
których mowa w Regulaminie.
4. Poza Towarami wymienionymi w Załączniku nr 1 do regulaminu Allegro (Towary zakazane i dopuszczone
warunkowo) w ramach Programu Strefa Okazji nie mogą być promowane:
a. dostępy do kont platform dystrybucji cyfrowej takich jak np. Steam, Origin, uPlay, GOG, Xbox Live,
PlayStation Store,
b. preparaty i akcesoria do początkowego żywienia niemowląt, leki i alkohole,
c. towary wysyłane spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, bez możliwości wystawienia dokumentu
fiskalnego w Polsce,
d. w kategorii Gry (Parametr "Wersja", wartość: "Cyfrowa") uprawnione do promocji są jedynie Towary
sprzedawane na pełnej licencji ESD.
5. Kryteria, o których mowa ust. 1 powyżej, weryfikowane są przez Allegro.pl w chwili podjęcia decyzji
dotyczącej wyboru danego Towaru w ramach Oferty Użytkownika, przeznaczonego do Programu Strefy Okazji.

III. FORMA PROMOCJI OFERTY
1. W ramach Programu Strefa Okazji występują następujące rodzaje Specjalnych oznaczeń Ofert:

a. Okazja - oznaczenie wyrażone w formie graficznej "%" na zielonym tle, które przedstawia wartość
procentową udzielonego rabatu. Dotyczy Ofert, w których cena jest niższa od średniej ceny rynkowej Towaru;

b. „Smart!okazja” – obejmuje Oferty skierowane wyłącznie dla nabywców Usługi Allegro Smart!, w których
Partner udostępni obowiązkowo dostawy w postaci Allegro Smart! przez cały czas trwania oznaczenia;

c. „Rabat ilościowy” – obejmuje Oferty, w których Kupujący może nabyć Towar w niższej cenie, dokonując
zakupu większej ilości Towaru, w ramach jednej Transakcji w tej samej Ofercie;

d. „Wyprzedaż” – odnosi się do Ofert charakteryzujących się okresowym obniżeniem cen Towaru, co najmniej
o 10% w stosunku do średniej ceny sprzedaży (ASP) z ostatnich 30 dni, związanym w szczególności z
sezonowością oferowanego Towaru, zmianą kolekcji, bądź końcówką serii itd;
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e. “Outlet” - odnosi się do Ofert charakteryzujących się obniżeniem cen Towaru, co najmniej o 30% w stosunku
do poprzedniej ceny, związanym w szczególności z końcówkami serii i ostatnimi sztukami Towaru dostępnymi
w Ofercie.

f. „Hit” - dotyczy Ofert, które uzyskały minimalną liczbę sprzedanych sztuk Towaru w ciągu 30 dni, na
podstawie poniżej wskazanego progu ceny dla danego Towaru w ramach tej Oferty:

- Cena Towaru od 1 do 99 zł – co najmniej 50 sztuk sprzedanego Towaru,

- Cena Towaru od 100 do 499 zł – co najmniej 30 sztuk sprzedanego Towaru,

- Cena Towaru od 500 do 2999 zł – co najmniej 10 sztuk sprzedanego Towaru,

- Cena Towaru powyżej 3000 zł – co najmniej 5 sztuk sprzedanego Towaru,

Cena Towaru wyliczana jest w oparciu o średnią cenę sprzedaży (ASP) z ostatnich 30 dni.

g. „Nowość” – obejmuje Oferty opublikowane w Allegro nie później niż w ciągu 6 miesięcy.

Allegro zastrzega, że Specjalne oznaczenia Ofert w postaci: „Okazja”, „Smart!okazja”, „Wyprzedaż”, „Rabat
ilościowy”, "Outlet" - nie mogą wzajemnie się ze sobą łączyć.

2. W ramach Programu Partner otrzymuje możliwość udziału w dodatkowych akcjach promocyjnych
przeprowadzanych przez Allegro.pl w ramach Strefy Okazji. Allegro.pl zastrzega sobie możliwiość nadawania
innych oznaczeń Oferty, które odnosić się będą do limitowanych czasowo akcji promocyjnych, o których
poinformuje w ramach odrębnych komunikatów. Allegro.pl w ramach miejsc szkoleniowych dla Użytkowników,
znajdujących się na stronach internetowych Allegro (np. pomoc allegro, akademia allegro, strona dla
sprzedających), dodatkowo informuje Partnerów o szczegółowych wymaganiach odnoszących się do
zgłoszenia Ofert do konkretnego innego oznaczenia Oferty.

3. Allegro.pl w ramach Programu Strefy Okazji może promować Ofertę:

a. w dziale Allegro Strefa Okazji w ramach odpowiedniej kategorii produktowej,
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b. w miejscach promocyjnych w ramach Allegro, udostępnionych dla Programu Strefa Okazji,

c. w wiadomościach mailowych wysyłanych do Kupujących,

d. na listach produktów w ramach kategorii, w zależności od Specjalnego oznaczenia Oferty,

4. Podczas zgłaszania Oferty do Kampanii Partner może nałożyć limit ilości sztuk Towaru, którą może zakupić
Kupujący w ramach danej Oferty w danym okresie.
5. Partner może wykupić dodatkową usługę w tzw. „Strefie Okazji Premium” polegającą na promowaniu Oferty
poprzez jej wyświetlanie w specjalnie dedykowanych miejscach w ramach Allegro, w których szczególnie
wyeksponowane są Towary biorące udział w Programie Strefa Okazji.
6. Z uwagi na ograniczoną dostępność usługi, o której mowa w ust.4 powyżej, jej warunki oraz możliwe terminy
realizacji, Strony każdorazowo ustalają w ramach odrębnych porozumień.
7. Partner wyrażając zgodę na promocję Towarów w “Strefie Okazji Premium” oświadcza że upoważnia
Allegro.pl do wystawienia faktur bez podpisu odbiorcy, przy czym Partner akceptując warunki Regulaminu
akceptuje przesyłanie drogą elektroniczną faktur i faktur korygujących wystawionych przez Allegro.pl.
Postanowienia załącznika nr 4 do regulaminu Allegro, część V lit. D ppkt 10 stosuje się odpowiednio.
Należności wobec Allegro.pl za usługi świadczone w ramach „Strefy Okazji Premium”, rozliczone zostaną na
osobnej fakturze,którą Partner powinien uregulować na zasadach określonych w regulaminie Allegro.

IV. ZGŁASZANIE I WYBÓR OFERT DO PROGRAMU STREFY OKAZJI
1. Partnerzy spełniający kryteria zawarte w art. II oraz III powyżej, mogą zgłaszać Allegro.pl swoje Oferty, które
mają być objęte promocją w Strefie Okazji, przy czym dotyczy to wyłącznie aktywnych Ofert opublikowanych
w danej chwili w Allegro.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, następuje z poziomu panelu Użytkownika w zakładce “Moje
Allegro”, po wyborze pola „Moja sprzedaż” i następnie „Moje oferty”. W dalszej kolejności, Partner powinien
zaznaczyć zakładkę „Akcje”, następnie kliknąć w link kierujący do wybranego rodzaju Specjalnego oznaczenia
Ofert i wypełnić wszystkie pola zamieszczone w odpowiednim formularzu zgłoszeniowym. Po wysłaniu
przedmiotowego zgłoszenia następuje jego weryfikacja przez Allegro.pl.
3. Dokonanie czynności przez Partnera, o których mowa powyżej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
i warunków promocji Towarów w Strefie Okazji, a pozytywna weryfikacja przez Allegro.pl zgłoszonej Oferty na
podstawie kryteriów opisanych w Regulaminie, równoznaczna jest z zawarciem Umowy z Allegro.pl w zakresie
warunków promocji Ofert Partnera w Strefie Okazji - w takim przypadku Partner otrzyma informację w
zakładce „Moje oferty” zawierającą potwierdzenie zawarcia przedmiotowej Umowy. Jednocześnie w razie
braku akceptacji przez Allegro.pl zgłoszonej Ofery przez Partnera, w zakładce „Moje oferty” widoczny będzie
powód odrzucenia, który zawierać będzie informacje jakie elementy zgłoszonej Oferty, Partner powinien
zmodyfikować przy ponownym zgłoszeniu, tak aby mogła być zakwalifikowana do Programu Strefa Okazji.
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4. Bieżący status aktywności Ofert Partnera w Strefie Okazji, w tym czas ich obowiązywania każdorazowo
widoczny jest w panelu Użytkownika z poziomu zakładki „Moje Allegro” i następnie „Moje oferty” oraz pola
„Szczegóły”.
5. Wybór Ofert przeznaczonych do Programu odbywa się na podstawie decyzji Allegro.pl. Przedmiotowa
decyzja oparta jest w szczególności na weryfikacji atrakcyjności ceny Towaru w Ofercie względem cen
rynkowych i cen na Allegro, panujących trendów sprzedażowych występujących w kategoriach Allegro, w tym
sezonowości, unikalności Towaru, potencjału sprzedażowego Towaru w Allegro, rozpoznawalności i
częstotliwości wyszukiwania Towaru przez Kupujących, jakości Towaru (w tym jakości materiału, z którego jest
wykonany), posiadanych przez Towar odpowiednich atestów, warunków dostawy, okresu gwarancji, ilości
Towaru w ramach Oferty (głębokość i szerokość asortymentu), jakości opisu, zdjęć, szablonu Oferty, wartości
produktów dodanych do Oferty w ramach gratisu, określonych w Transakcjach Użytkownika. Jednocześnie w
ramach procesu wyboru Towaru przeznaczonego do promocji, Allegro.pl bierze pod uwagę kryteria
Specjalnych oznaczeń Oferty,o których mowa w art. III powyżej.
6. W momencie wystawienia przez Partnera (na tym samym lub na innym Koncie w Allegro) takich samych
Ofert jak te, które objęte są Programem Strefy Okazji (posiadających taki sam Towar, w tej samej bądź niższej
cenie, posiadające takie same parametry np. wzory, rozmiary), a także w przypadku wystawienia przez Partnera
w Ofertach wielowariantowych Towarów takich jak obuwie i odzież, posiadających wiele rozmiarów w ramach
jednej Oferty, Partner powinien niezwłocznie poinformować o tym Allegro.pl oraz samodzielnie zgłosić je do
Programu Strefa Okazji w takiej samej formie jak dotychczas promowane Oferty. W przypadku braku
przesłania do Allegro.pl wiadomości z informacją, o której mowa w zdaniu poprzednim, Allegro.pl uprawniona
jest do dołączenia przedmiotowych Ofert do Programu Strefy Okazji, bez zgody Partnera, na zasadach
opisanych w Regulaminie.
7. Partner wyrażając zgodę na promocję Towarów w ramach jego Ofert w Strefie Okazji oświadcza w
szczególności, że:
a. przekazane przez niego materiały nie będą naruszały praw lub dóbr osób trzecich, będą wolne od wad
fizycznych oraz prawnych, a ich treść będzie zgodna z obowiązującym prawem,
b. posiada odpowiednie umocowanie do zawarcia Umowy,
c. jego Oferta jest zgodna ze stanem faktycznym i nie wprowadza w błąd,
d. obrót Towarami nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich a także, że jest
uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w celu zawarcia której została wystawiona Oferta,
e.

wszystkie

Towary

oferowane

przez

Partnera

są

wolne

od

wad

fizycznych

i

prawnych,

f. ceny wskazane w zgłoszonej Ofercie, w szczególności wcześniejsza cena Towaru, cena rynkowa lub cena
Towaru sugerowana przez producenta i wskazana przez Partnera, są zgodne ze stanem faktycznym,
g. akceptuje i wyraża zgodę na obniżenie ceny promowanego Towaru przez Allegro.pl, zgodnie ze swoim
wnioskiem i danymi wypełnionymi w formularzu zgłoszeniowym.
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8. Allegro.pl zastrzega, że obniżenie ceny promowanego Towaru, o którym mowa w pkt. 7 ppkt. g powyżej nie
dojdzie do skutku, w przypadku gdy Allegro.pl ograniczy na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność
Konta Użytkownika oraz nie zostaną uzupełnione wymagane parametry Towaru m.in. takie jak, reklamacja,
gwarancja, zwroty, dostawa czy obowiązkowe parametry przedmiotu.

V. CZAS TRWANIA UMOWY
1. Umowa zawierana jest osobno dla każdej Oferty a czas jej trwania jest uzależniony od rodzaju Specjalnego
oznaczenia Oferty:

a. ”Okazja”, „Smart!okazja” oraz “Outlet” – Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Partner ma możliwość
wyłączenia oznaczenia po 30 dniach bez ponoszenia dodatkowych opłat. W przypadku rezygnacji z oznaczenia
Oferty przed upływem 30 dni- Allegro.pl będzie uprawnione do naliczenia jednorazowej opłaty za wyłączenie
oznaczenia w wysokości 50 zł brutto.

b. „Hit”, „Nowość” oraz “Wyprzedaż” - Umowa zawarta jest na okres 30 dni, po tym czasie oznaczenie wyłączy
się automatycznie.

c. „Rabat ilościowy” - umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Partner ma możliwość samodzielnego
wyłączenia oznaczenia w Moim Allegro,w każdym czasie.

2. W każdym momencie, Allegro.pl uprawniona jest do weryfikacji Oferty Partnera, na podstawie kryteriów, o
których mowa w art. II oraz III powyżej. W przypadku, gdy Oferta Partnera nie spełnia kryteriów, o których
mowa w zdaniu poprzednim, Allegro.pl może poprosić Partnera o jej aktualizację oraz dostosowanie do
kryteriów zawartych w Regulaminie. W przeciwnym razie Allegro.pl jest uprawnione do podjęcia decyzji o
wcześniejszym zakończeniu promowania Oferty w Programie Strefy Okazji.
2. Partner zobowiązuje się, że nie będzie dokonywał żadnych modyfikacji treści Oferty (w tym podwyższenia
ceny Towaru) promowanej w ramach Strefy Okazji, a także, że nie zakończy Oferty, bez wcześniejszej zgody
Allegro.pl, z zastrzeżeniem możliwości dokonania przez Partnera obniżenia ceny promowanego Towaru w
ramach Oferty w Strefie Okazji, bez wcześniejszego informowania o tym Allegro.pl. W przypadku modyfikacji
treści Oferty, w szczególności podwyższenia ceny Towaru podczas trwania promocji w Strefie Okazji, bez
uzyskania wcześniejszej zgody Allegro.pl, Allegro.pl jest uprawnione do podjęcia decyzji o wcześniejszym
zakończeniu promowania Oferty w Programie Strefy Okazji.
3. Allegro.pl może w każdym czasie rozwiązać Umowę z Partnerem w trybie natychmiastowym lub wykluczyć
go na czas określony lub nieokreślony z uczestnictwa w Programie Strefa Okazji w zależności od skali
poniższego naruszenia, w przypadku, gdy:
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a. działania prowadzone przez Partnera w ramach Allegro szkodzić będą innym Użytkownikom Allegro lub
Allegro.pl,
b. Partner zalegać będzie z płatnością tytułem świadczonych przez Allegro.pl usług za co najmniej 2 okresy
rozliczeniowe,
c. Partner naruszy postanowienia Regulaminu lub regulaminu Allegro,
d. Partner dokonuje czynności powodujących utratę do niego zaufania, w tym, gdy nie wywiązuje się ze
zobowiązań związanych z uczestnictwem w Programie Strefa Okazji.

VI. OPŁATY
1. Allegro.pl, niezależnie od opłat przewidzianych w Allegro, pobiera następujące opłaty i prowizje za usługi
związane z promocją Ofert w Programie Strefy Okazji:
a) opłatę codzienną - pobieraną każdego dnia promocji Oferty w Programie Strefa Okazji,
b) dodatkową prowizję od sprzedaży Towaru w Ofertach objętych Programem Strefy Okazji.
na zasadach opisanych w załączniku nr 1 do Regulaminu.

2. Allegro.pl może pobierać opłaty za inne usługi świadczone w ramach Strefy Okazji, a także udzielać
czasowych rabatów na prowizje lub opłaty przewidziane Programem Strefy Okazji w ramach organizowanych
dla Partnerów akcji promocyjnych. Wysokość opłat oraz rabatów o których mowa w zdaniu poprzednim,
określona jest każdorazowo w regulaminie danej akcji promocyjnej lub na mocy odrębnych porozumień.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść niniejszego Regulaminu jak i wszelkie jego zmiany, udostępnione są na stronie internetowej
https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-strefy-okazji-R8l59vW7GfL.
2. Użytkownik w ramach Programu Strefa Okazji otrzymuje od Allegro.pl, w formie mailowej i telefonicznej,
informacje dotyczące Allegro, w tym informacje o produktach, usługach, benefitach, akcjach promocyjnych,
wydarzeniach (w tym warsztatach i szkoleniach), kampaniach i ofertach związanych z platformą Allegro i
działalnością Allegro.pl.
3. Regulamin może być udostępniany Użytkownikom w ramach korespondencji prowadzonej z Allegro.pl przy
zawieraniu Umowy oraz na stronie internetowej Allegro https://allegro.pl/pomoc/faq/czym-jest-strefa-okazjii-jak-w-niej-sprzedawac-2Gg9Yv7yrS, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego
treści.
4. Allegro.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wejdą w życie 15 dnia licząc od dnia
poinformowania Nabywców o zmianie w sposób określony w ust. 3 powyżej.

Allegro.pl sp. z. o. o.
ul. Grunwaldzka 182
60-166 Poznań

Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 33 016 950 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 52526-74-798, REGON 365331553

5. Zmiana Regulaminu, pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez Użytkowników/Partnerów przed ich
wejściem w życiem.
6. Allegro.pl może w każdym czasie podjąć decyzję o zakończeniu Programu Strefa Okazji z zastrzeżeniem, że
jego zakończenie nastąpi z odpowiednim, co najmniej miesięcznym, wyprzedzeniem.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie postanowienia regulaminu
Allegro.

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Stawki opłat oraz prowizji wyrażone
w kwotach brutto
1. Opłata codzienna - w zależności od poszczególnych rodzajów Specjalnego oznaczenia Oferty wynosi:
a. 1 zł: „Okazja”,
b. 1,9 zł: „Rabat ilościowy”
c. 2,9 zł: „Hit”,
d. 2,9 zł: „Nowość”,
e. 1 zł: “Outlet”,
za każdy dzień promowania Oferty objętej Programem Strefy Okazji.
2. Opłata codzienna dla Oferty wielowariantowej (więcej na temat oferty wielowariantowej), w zależności od
poszczególnych rodzajów Specjalnego oznaczenia Oferty wynosi:
a. 0,1 zł: „Okazja”,
b. 1,9 zł: „Rabat ilościowy”
c. 2,9 zł: „Hit”,
d. 2,9 zł: „Nowość”,
e. 0,1 zł: “Outlet”,
3. Dodatkowa prowizja od sprzedaży Towaru w Ofercie objętej Programem Strefy Okazji , jest naliczana
każdorazowo w chwili zawarcia umowy w ramach przeprowadzonej Transakcji, niezależnie od opłat
przewidzianych w Allegro i wynosi 60 % stawki prowizji od sprzedaży Towaru naliczanej na zasadach
opisanych w załączniku nr 4 do regulaminu Allegro.

Przykład 1 - sprzedaż jednego przedmiotu:
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Sprzedano przedmiot np. nawilżacz powietrza o wartości 300 zł, z kategorii objętej prowizją od sprzedaży
Towaru w wysokości 4%. Kupujący wybrał dostawę za 0 zł np. do punktu odbioru w ramach Allegro Smart!
Prowizja 4% od kwoty 300 zł wyniesie więc 12 zł.
Dodatkowa prowizja pobierana w Strefie Okazji wynosi 60% stawki prowizji od sprzedaży Towaru. Zatem
prowizja pobrana przez Strefę Okazji wyniesie 7,20 zł (12 zł x 60%).
Przykład 2 - sprzedaż jednego przedmiotu:
Sprzedano przedmiot np. komplet opon o wartości 3000 zł, z kategorii objętej prowizją od sprzedaży Towaru
w wysokości 5% (jednak nie więcej niż 80 zł). Kupujący wybrał dostawę za 0 zł. Prowizja 5% od kwoty 3000 zł
wyniesie więc 150 zł, jednakże nie może przekroczyć 80 zł. Ostatecznie kwota prowizji od sprzedaży Towaru
wyniesie 80 zł.
Dodatkowa prowizja pobierana w Strefie Okazji wynosi 60% stawki prowizji od sprzedaży Towaru. Zatem
prowizja pobrana przez Strefę Okazji wyniesie 48 zł (80 zł x 60%).
4. Wszystkie kwoty podane w niniejszym załączniku nr 1 są kwotami brutto (zawierają podatek od towarów i
usług, tj. VAT). W przypadku, gdy wysokość opłaty lub prowizji ustalana jest jako procent od danej kwoty (np.
ceny sprzedaży), jako podstawa ustalenia tej opłaty czy prowizji przyjmowana jest kwota brutto (z VAT). Kwoty
prowizji zaokrąglane są w górę do pełnych groszy.
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Zmiany od 19 kwietnia 2021
Regulamin Allegro
(…)

Artykuł 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W ALLEGRO
(…)
2.7.
Podmioty, o których mowa w art. 2.1, mogą nabywać Towary bez konieczności uprzedniej Rejestracji i
posiadania Konta. W takim przypadku, po wybraniu Towarów (dodanie do koszyka), niezbędne jest podanie
odpowiednich danych wymaganych w formularzu, koniecznych do finalizacji zawieranej w ten sposób umowy
ze Sprzedającym. Z chwilą nabycia Towaru, podmiot, o którym mowa w zdaniach poprzednich, zawiera umowę,
której przedmiotem są usługi świadczone przez Allegro.pl w ramach Allegro, na warunkach określonych w
Regulaminie.
2.8. 2.7.
Podczas Rejestracji jak i późniejszego korzystania z Allegro, Użytkownik zobowiązany jest podawać wymagane
i prawdziwe dane oraz informacje oraz składać – o ile ma zastosowanie – oświadczenia zgodne z prawdą.
Użytkownik Konta Zwykłego oraz Konta Firma posiadającego aktywną usługę Abonament może dodać do
Konta zdjęcie bądź grafikę, które mogą przedstawiać jego wizerunek ( awatar). W przypadku logowania się do
Allegro lub dokonania Rejestracji za pośrednictwem zewnętrznych usług uwierzytelniających (np. oferowanych
w ramach innych serwisów, w tym o charakterze społecznościowym, Użytkownika (w tym dane osobowe) oraz
awatar (o ile został on udostępniony operatorowi tej zewnętrznej usługi lub serwisu) zostaną przekazane lub
ujawnione Allegro.pl i wykorzystane zgodnie z zasadami Regulaminu.
W przypadku dodania awatara zostanie on przypisany do wskazanego przez Użytkownika Konta
zarejestrowanego na jego dane. W sytuacji logowania się do Allegro lub dokonania Rejestracji za
pośrednictwem zewnętrznych usług uwierzytelniających (np. oferowanych w ramach innych serwisów), awatar
przekazany lub ujawniony Allegro.pl przez operatora tej zewnętrznej usługi lub serwisu, przypisany zostanie
do Konta Użytkownika, zgodnie z adresem e-mail podanym przez Użytkownika w tej usłudze lub serwisie.
Awatar Użytkownika będzie widoczny dla innych Użytkowników korzystających z Allegro przy jego wybranych
aktywnościach w Allegro.
Awatar zostanie przypisany do Konta Użytkownika w przypadkach wskazanych powyżej, pod warunkiem, że
spełniać będzie wymagania techniczne określone następująco: rozmiar min 64x64px, typ pliku: jpg, png oraz
nie będzie przedstawiać jakichkolwiek bezprawnych lub niestosownych treści, w tym w szczególności o
charakterze wulgarnym, obscenicznym, erotycznym, pornograficznym, nawołującym do szerzenia nienawiści,
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rasizmu, ksenofobii. Niedopuszczalne jest umieszczanie w ramach awatara treści promocyjnych, reklamowych
i ogłoszeniowych oraz treści odnoszących się do działalności Użytkownika prowadzonej poza Allegro, a także
jakichkolwiek danych kontaktowych.
Użytkownik powinien na bieżąco aktualizować dane w ustawieniach po zalogowaniu na Konto. Zabrania się
usuwania przez Użytkownika danych zawartych w ustawieniach Konta po dokonaniu przez niego Rejestracji, z
zastrzeżeniem, że Użytkownik może w każdym czasie sam usunąć awatar przypisany do jego Konta. W celu
usunięcia numeru telefonu, konieczne jest skontaktowanie się z Allegro.pl przy użyciu dostępnych kanałów
kontaktu, o których mowa w Regulaminie.
2.8.
Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta w Allegro (logowanie) po podaniu:
- loginu lub adresu e-mail lub numeru telefonu,
- hasła lub kodu SMS (przy logowaniu numerem telefonu) a w przypadku wyboru dwustopniowego logowania
- hasła oraz kodu SMS.
Logowanie do Allegro za pośrednictwem usługi zautomatyzowanych rozwiązań oraz za pośrednictwem
zewnętrznych usług uwierzytelniających (np. oferowanych w ramach innych serwisów współpracujących z
Allegro.pl, w tym o charakterze społecznościowym), powoduje takie same skutki, jak logowanie bezpośrednio
na stronie internetowej Allegro.
Korzystanie ze zautomatyzowanych rozwiązań, w szczególności oprogramowania wywołującego logowanie,
następuje na ryzyko Użytkownika korzystającego z takiego oprogramowania.
2.10. 2.9.
Użytkownik może dokonać Rejestracji więcej niż jednego Konta, pod warunkiem, przyporządkowania do
każdego z nich innego adresu e-mail lub innego numeru telefonu. Użytkownik posiadający aktywną
usługę Abonament może w ramach logowania do Allegro przełączać się pomiędzy dowolną liczbą Kont bez
konieczności każdorazowego i odrębnego logowania się do danego Konta tego Użytkownika, a także
udostępnić wybrane przez siebie funkcjonalności związane z obsługą Transakcji lub Ofert osobie należycie
umocowanej przez Użytkownika, która będzie miała możliwość korzystania z nich po zalogowaniu się na swoje
Konto. Użytkownik Konta ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osoby należycie
umocowanej związane z udostępnionymi jej funkcjonalnościami.
Użytkownik nie może wykorzystywać Kont do dokonywania czynności stanowiących naruszenie postanowień
Regulaminu. Niedopuszczalne jest w szczególności:
a. uczestniczenie w danej Licytacji przy użyciu więcej niż jednego Konta,
b. licytowanie lub zawieranie umowy sprzedaży Towarów w ramach Ofert własnych, osób bliskich bądź
wspólnie zamieszkujących z Użytkownikiem albo innych podmiotów, z którymi Kupujący pozostaje w relacjach
powodujących uzasadnione wątpliwości, że strony działają w porozumieniu, mającym na celu wpłynięcie na
wynik Transakcji, w sposób sprzeczny z prawem bądź dobrymi obyczajami,
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c. dokonywanie kolejnej Rejestracji w celu unikania zapłaty należności wobec Allegro.pl, z tytułu usług
świadczonych w ramach Allegro.
2.11. 2.10.
Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym osobom, z
wyjątkiem przypadków:
a. udostępnienia Konta Firma osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu,
b. udostępnienia Konta Zwykłego małżonkowi Użytkownika poprzez umieszczenie danych małżonka
Użytkownika w odpowiednim formularzu. Małżonkowie korzystający z Konta ponoszą odpowiedzialność
solidarną za działania podejmowane w ramach tego Konta.
2.12. 2.11.
Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że za zgodą Allegro.pl:
a. Konto Firma może być zbyte w przypadku przeniesienia przez Użytkownika na innego przedsiębiorcę praw
i obowiązków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub jego części, w formie przewidzianej
przepisami prawa,
b. Konto Zwykłe może zostać przekazane przez Użytkownika jego małżonkowi.
2.13. 2.12.
W sytuacji, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Allegro wymaga dodatkowej weryfikacji danych,
o których mowa w art. 2.1. lub 2.3, lub w przypadku powzięcia przez Allegro.pl uzasadnionych obaw co do
bezpieczeństwa Konta lub Transakcji, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez
inną osobę, lub w przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, Allegro.pl może:
a. uzależnić korzystanie z Allegro lub poszczególnych usług świadczonych w ramach Allegro od potwierdzenia
przez Użytkownika odpowiednimi dokumentami jego wiarygodności, w tym tożsamości,
b. czasowo ograniczyć dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach Allegro,
c. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika,
d. zastosować mechanizmy lub narzędzia blokujące działanie botów lub innych narzędzi informatycznych lub
programistycznych, o których mowa w art. 10.11.
Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Allegro.pl zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec
Użytkownika.
2.14. 2.13.
W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. 2.5, Użytkownik może od niej odstąpić bez
podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego
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Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 8 do Regulaminu. Prawo
odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który wystawił Ofertę, wziął udział w Licytacji,
skorzystał z opcji Kup Teraz lub posiada jakiekolwiek należności wobec Allegro.pl, z tytułu usług świadczonych
w ramach Allegro.
2.15. 2.14.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przypisanie awatara do jego Konta, w sytuacjach, o których mowa w
art. 2.8 powyżej, może wiązać się z automatycznym dostosowaniem rozmiaru awatara do wymogów
technicznych zdefiniowanych przez Allegro.pl.
2.16. 2.15.
Allegro.pl stosuje mechanizmy, których celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
Transakcjom oraz innym usługom świadczonym w ramach Allegro z których Użytkownik korzysta.
2.17. 2.16.
Wykonanie Transakcji oraz innych usług jest możliwe tylko pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniego
poziomu bezpieczeństwa.
(…)

Załącznik nr 5
Załącznik nr 5. Polityka ochrony prywatności
(…)

Część II. Zakres Danych Osobowych
Allegro.pl

przetwarzanych przez

(…)
Jeżeli decydujesz się na nabycie Towarów bez konieczności uprzedniej Rejestracji i posiadania Konta,
Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane przez Allegro.pl w celu umożliwienia Ci zawarcia i wykonania umowy
sprzedaży Towarów. Aby korzystać we wskazanym zakresie z usług Allegro, jesteś zobowiązany do podania
nam swojego adresu e-mail. Dodatkowo, możemy wymagać od Ciebie podania innych Danych Osobowych, w
tym informacji na temat adresu przeznaczonego do wysyłki (w tym konieczne jest uzupełnienie nazwy ulicy,
numeru domu/ mieszkania, miasta oraz kodu pocztowego) oraz danych kontaktowych niezbędnych do
nawiązania z Tobą kontaktu (numeru telefonu) oraz informacji, które są niezbędne do wykonania naszych
obowiązków m.in. rachunkowych lub podatkowych.
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W przypadku korzystania przez Ciebie z Usług Towarzyszących, przetwarzamy Twoje Dane Osobowe
niezbędne do ich świadczenia. Jeśli jest to niezbędne do świadczenia Usługi Towarzyszącej Twoje Dane
Osobowe obejmujące m.in. aktualny status wniosku kredytowego, status płatności oraz wysokość dostępnego
limitu odnawialnego otrzymujemy od dostawców zewnętrznych oferujących swoje usługi finansowe za
pośrednictwem Allegro.
(…)

Część III. Cele, podstawy i okres przetwarzania Danych Osobowych
przez Allegro.pl
(…)
REJESTRACJA I OBSŁUGA KONTA, OBSŁUGA TRANSAKCJI UŻYTKOWNIKÓW
Korzystanie z części funkcjonalności dostępnych na Platformach (w tym z użyciem Aplikacji Mobilnej) wymaga
od Ciebie dokonania Rejestracji zgodnie z Regulaminem. W ramach naszych usług umożliwiamy założenie
Konta Zwykłego lub Konta Firma. Założenie i korzystanie z Konta wiąże się z przetwarzaniem przez nas Twoich
Danych Osobowych.
Allegro.pl przetwarza Twoje Dane Osobowe również w związku z obsługą Twoich Transakcji. Za
pośrednictwem Platform (w tym z użyciem Aplikacji Mobilnej) możesz w szczególności:
•

dokonywać zakupów jako Użytkownik, który nie dokonał Rejestracji;

•

dokonywać zakupów jako osoba fizyczna lub przedsiębiorca w ramach Konta Zwykłego;

•

dokonywać sprzedaży jako lub publikować Ogłoszenia jako osoba fizyczna w ramach Konta Zwykłego;

•

dokonywać sprzedaży lub publikować Ogłoszenia jako przedsiębiorca (w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej) w ramach Konta Firma.

(…)

Załącznik nr 7A
Regulamin Usługi PayU
(…)
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ARTYKUŁ 8. ZASADY REALIZACJI PŁATNOŚCI W PROCESIE
ZAKUPÓW BEZ REJESTRACJI
Płatności za zakupy w trybie „bez Rejestracji”
8.1. Postanowienia niniejszego artykułu określają szczególne zasady obsługi płatności przez Operatora
Płatności dla Użytkowników, którzy dokonują Transakcji bez zakładania Konta, zgodnie z postanowieniami
artykułu 2.7. Regulaminu Allegro. W pozostałym zakresie, nieuregulowanym w niniejszym artykule stosuje się
pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu.
8.2. Płatność w rozumieniu niniejszego artykułu oznacza dokonywaną przez Kupującego zapłatę na rzecz
Sprzedającego za pośrednictwem PayU w celu wykonania zobowiązania pieniężnego powstałego w wyniku
Transakcji pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, stanowiąca pojedynczą transakcję płatniczą w rozumieniu
Ustawy.
8.3. W ramach Usługi dla Kupujących, o których mowa w artykule 8.1. PayU nie prowadzi rachunku płatniczego
ani narzędzia rozliczeniowego.
8.4. Celem skorzystania z Usługi PayU Kupujący powinien podać następujące dane: imię, nazwisko, ulicę i nr
domu, kod pocztowy, miasto, adres e-mail, numer telefonu. W uzasadnionych przypadkach PayU jest
uprawniony do żądania od Kupującego innych danych niezbędnych do oceny ryzyka Płatności z wyjątkiem
danych, o których mowa w art. 9 RODO.
8.5. PayU świadczy Usługę PayU na podstawie otrzymanego od Kupującego zlecenia płatniczego, którego
złożenie jest możliwe po zaakceptowaniu Regulaminu Allegro, w tym niniejszego Regulaminu oraz podaniu
danych określonych w artykule 8.4 powyżej
8.6. Za moment otrzymania zlecenia płatniczego przez PayU uznaje się dzień, w którym rachunek bankowy
PayU został uznany kwotą Płatności. W przypadku gdy PayU otrzymała zlecenie płatnicze w dniu nie będącym
dla PayU dniem roboczym, przyjmuje się, że zlecenie płatnicze zostało otrzymane w pierwszym dniu roboczym
następującym po tym dniu.
8.7. Kupujący jest informowany o dokonanej Płatności w formie komunikatu elektronicznego umożliwiającego
utrwalenie zawartych w nim danych.

ARTYKUŁ 9 8. ZMIANY REGULAMINU USŁUGI PAYU
Zasady zmiany regulaminu Usługi PayU
9. 8.1. Operator płatności poinformuje Użytkownika o ewentualnych zmianach postanowień umowy ramowej
zawartych w niniejszym Regulaminie nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie.
Informacja przekazana zostanie na stronie Allegro w sposób umożliwiający jej utrwalanie oraz odtwarzanie
przechowywanych danych w niezmienionej postaci lub w formie pisemnej (papierowej)- na żądanie złożone
przez Użytkownika zgłoszone w sposób określony w artykule 1.21.
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9. 8.2. Jeżeli przed określonym dniem wejścia w życie zmian umowy ramowej Użytkownik nie zgłosi
Operatorowi płatności sprzeciwu wobec takich zmian, uznaje się, że Użytkownik wyraził na nie zgodę. W
przypadku, gdy Użytkownik zgłosi sprzeciw w formie pisemnej na adres Operatora płatności ale nie dokona
wypowiedzenia umowy ramowej w sposób określony w artykule 9.3. umowa ramowa wygasa z dniem
poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.
9. 8.3. Użytkownik ma prawo przed datą proponowanego wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę
ramową, składając oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w formie pisemnej na adres Operatora płatności.
W takim wypadku umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, jednakże realizacja rozpoczętych
Usług PayU dla Użytkowników zostanie zakończona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

ARTYKUŁ 10 9. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
Rezygnacja z Usługi PayU
10. 9.1. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w artykule 1.3. i 1.4, Użytkownik może od niej
odstąpić bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej na
adres allegro@payu.pl lub na piśmie na adres PayU S.A. 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186. Jednakże w
przypadku skorzystania z Usługi PayU i całkowitego jej wykonania, przed upływem tego terminu, płatność
taka nie podlega zwrotowi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługa PayU będzie wykonywana na
jego prośbę niezwłocznie po zawarciu umowy o świadczenie tej Usługi.
10. 9.2. Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania umowy określonej w artykule 1.3 i 1.4 w każdym czasie
poprzez złożenie stosowanego oświadczenia w formie elektronicznej na adres allegro@payu.pl lub na piśmie
na adres PayU S.A. 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186.
POK Allegro
10. 9.3. Wszyscy Kupujący, którzy dokonali zakupów w Allegro, z wykorzystaniem Usługi PayU, objęci są
zabezpieczeniem, którego warunki reguluje regulamin "POK Allegro", znajdujący się na
stronie: https://allegro.pl/regulamin/pl/zalacznik-9
Odwołanie do Regulaminu Allegro
10. 9.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a także w odniesieniu do definiowania
użytych w niniejszym Regulaminie terminów pisanych duża literą zastosowanie mają postanowienia
Regulaminu Allegro, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.
Prawo właściwe
10. 9.5. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Grupą Allegro, oraz umowy pomiędzy
Użytkownikiem a Operatorem płatności, której przedmiotem są usługi świadczone przez Operatora płatności,
w ramach Usługi PayU na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.
(…)
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Załącznik nr 7B
Regulamin Usługi Przelewy24
ARTYKUŁ 1. ZASADY ORAZ WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki świadczenia usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia
19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (zwanej dalej: „Ustawą”) przez PayPro S.A. w ramach Allegro na
rzecz jego Użytkowników. W szczególności, niniejszy regulamin określa zasady dokonywania wypłat środków
zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego prowadzonego dla Sprzedającego przez
operatora płatności w ramach Umowy ramowej o usługę płatniczą w rozumieniu Ustawy oraz zasady
dokonywania wpłat przez Kupujących, w tym także podmiotów, o których mowa w art. 2.7. Regulaminu Allegro
nieposiadających Konta, za zakupiony Towar w ramach Usługi Przelewy24, stanowiących pojedynczą
transakcję płatniczą w rozumieniu Ustawy, a także zasady obsługi płatności prowizji i opłat przez
Użytkowników na rzecz Allegro.pl.
(…)
1.5. PayPro wykonuje zlecenia płatnicze Kupujących, o których mowa w artykule 1.2., na podstawie umowy o
pojedynczą transakcję płatniczą w rozumieniu Ustawy. Szczegółowe zasady wykonywania zleceń płatniczych
Kupujących (w tym Użytkowników nieposiadających Konta w Allegro) określa artykuł 6 niniejszego regulaminu.
(…)

ARTYKUŁ 6. USŁUGA PRZELEWY24 – POSTANOWIENIA
SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE POJEDYNCZEJ TRANSAKCJI PŁATNICZEJ
DLA KUPUJĄCYCH
Płatność za zakupy przez Kupujących w tym Użytkowników nieposiadających Konta w Allegro
6.1. Postanowienia niniejszego artykułu określają szczególne zasady obsługi przez PayPro transakcji
płatniczych dla Sprzedającego pochodzących od Kupujących, w tym Kupujących nieposiadających Konta w
ramach Allegro, zgodnie z postanowieniami art. 2.7. Regulaminu Allegro. W zakresie nieuregulowanym w
niniejszym artykule, stosuje się pozostałe postanowienia niniejszego regulaminu. Niniejszy regulamin stanowi
wzór umowy o pojedynczą transakcję płatniczą w rozumieniu Ustawy.
(…)
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