Okres przejściowy dotyczący zasad uregulowanych w
załączniku nr 13
Mając na względzie wagę wprowadzonych zmian oraz słuszne interesy Użytkowników, w
ramach wdrożenia Allegro Lokalnie ustala się okres przejściowy, mający na celu
umożliwienie określonym grupom Użytkowników dostosowanie się do zmian oraz
uporządkowanie wszelkich kwestii związanych ze sprzedażą w ramach Allegro.
Okres przejściowy określa także zasady, na jakich Oferty założone przed wdrożeniem Allegro
Lokalnie trwają po wdrożeniu Allegro Lokalnie - dla Użytkowników Kont Zwykłych, którzy nie
zostali zakwalifikowani do ww. grup.
1. Okres przejściowy trwa od dnia wdrożenia Allegro Lokalnie, rozumianego jako moment wejścia
w życie zmian Regulaminu obejmujących załącznik nr 13 do Regulaminu, do dnia 31 stycznia
2020 r.
2. W okresie przejściowym warunki określone w ust. 3 poniżej obowiązują wyłącznie dla Kont
Zwykłych, których Użytkownicy spełniają co najmniej jeden z następujących warunków:
a) Użytkownik w ciągu 12 miesięcy poprzedzających wdrożenie Allegro Lokalnie (dnia wejścia
w życie załącznika nr 13 do Regulaminu), miał trzykrotnie, każdorazowo co najmniej przez
jeden miesiąc, aktywnych co najmniej 50 Ofert;
b) w ciągu 12 miesięcy poprzedzających wdrożenie Allegro Lokalnie (dnia wejścia w życie
załącznika nr 13 do Regulaminu), czterokrotnie, każdorazowo co najmniej przez jeden
miesiąc, średni przychód (brutto) Użytkownika ze sprzedaży w ramach Allegro.pl wynosił
1.000 zł (słownie: tysiąc złotych), przy czym co najmniej jeden z miesięcy spełniających ten
warunek musi przypaść na okres od 1 maja do 31 sierpnia 2019 r.;
c) Użytkownik w dniu 15 września 2019 r. miał aktywną usługę abonamentu sklepowego
(usługa jest aktywna w dniu wdrożenia Allegro Lokalnie);
Każdy warunek jest liczony osobno dla każdego Konta Zwykłego. Okres przejściowy dotyczy
wyłącznie Kont Zwykłych, w ramach których spełniono dany warunek.
3. W okresie przejściowym Użytkownicy, o których mowa w ust. 1 powyżej korzystają z Allegro na
zasadach dotychczasowych, z uwzględnieniem poniższych reguł:
a) składanie wniosków o zwrot prowizji dot. Ofert jest możliwe wyłącznie do dnia 31
października 2019 r.; wnioski złożone do tego momentu zostaną rozpatrzone zgodnie z
dotychczas obowiązującymi zasadami;
b) Oferty będą mogły być przedłużane tylko do zakończenia okresu przejściowego;
c) nie jest możliwe wystawianie Ogłoszeń na Allegro Lokalnie;

d) korzystanie z usług przeznaczonych dla Kont Firma będzie możliwe wyłącznie do dnia 31
stycznia 2020 r., wszystkie usługi dla Kont Firma zostaną wyłączone z dniem 1 lutego 2020 r.
4. W okresie przejściowym Oferty opublikowane w ramach każdego Konta Zwykłego, które nie
zakwalifikowało się do żadnej z grup określonych w ust. 2, powyżej, a są aktywne w momencie
wdrożenia Allegro Lokalnie, funkcjonują zgodnie z poniższymi regułami:
a) Oferty są aktywne do momentu ich wygaśnięcia;
b) Oferty, które są automatycznie przedłużane w momencie rozpoczęcia okresu
przejściowego będą automatycznie przedłużane przez okres przejściowy, jednak nie będą
trwać dłużej niż do dnia 31 stycznia 2020 r.;
c) w okresie przejściowym nie jest możliwe wznawianie Oferty;
5. W okresie przejściowym Użytkownicy w ramach Kont Zwykłych, które nie zakwalifikowały się
do żadnej z grup określonych w ust. 2. powyżej, mogą:
a) korzystać z abonamentu sklepowego jedynie do dnia zakończenia okresu przejściowego.
Z dniem zakończenia tego okresu abonament ten zostanie zakończony, a opłata zwrócona
proporcjonalnie do czasu, jaki pozostał do jego zakończenia na dotychczasowych zasadach.
b) składać wnioski o zwrot prowizji wyłącznie w odniesieniu do Transakcji zawartych w
ramach Ofert jednakże nie później niż do dnia 31 października 2019 r.; wnioski złożone do
tego momentu zostaną rozpatrzone zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami.
6. Z dniem zakończenia okresu przejściowego dochodzi do definitywnego wyłączenia wszelkich
usługi i funkcjonalności, które były włączone w ramach Konta Zwykłego, a zgodnie z
Regulaminem po wprowadzeniu Allegro Lokalnie są dostępne wyłącznie dla Kont Firma.

