REGULAMIN PROMOCJI „MONETY OD BLIKA”
§1
Wstęp
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i tryb przeprowadzenia promocji
„Monety od BLIKA” („Promocja”).
2. Organizatorem Promocji jest Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań,
przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000635012, o kapitale zakładowym w wysokości
34 000 000 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 525-26-74-798 (dalej
„Organizator””).
3. Promocja trwa w okresie od dnia 26.03.2018 r. od godziny 10.00 do wyczerpania puli
Monet promocyjnych, jednak nie później niż do dnia 31 maja 2018 r. do godz. 23.59
(„Okres trwania Promocji”).
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają
postanowienia Regulaminu Programu Monetowego, stanowiącego załącznik do
niniejszego Regulaminu.
5. Pojęcia pisane dużą literą posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie Programu
Monetowego.
6. Promocja organizowana jest na podstawie Regulaminu Programu Monetowego.
§2
Definicje
1. Allegro – internetowa platforma handlowa dostępna w domenie allegro.pl, której
operatorem jest Organizator lub za pośrednictwem Aplikacji mobilnej;
2. Aplikacja mobilna – aplikacja mobilna udostępniana i obsługiwana przez Organizatora w wersji nie
niższej niż Android 5.9.0, iOS 5.2.0 zainstalowana na urządzeniach mobilnych użytkownika,
umożliwiającą korzystanie z Allegro w ramach systemów operacyjnych IOS (na urządzeniach
iPhone i iPad), Android (na urządzeniach smartfon i tablet), systemów Android (na urządzeniach
smartfon i tablet). Więcej o zasadach dostępu do Aplikacji mobilnej dostępnych jest na stronie:
https://dlakupujacych.allegro.pl/wygodne-zakupy/aplikacja-mobilna.
3. Użytkownik – osoba fizyczna, która po zarejestrowaniu się w Allegro (w tym akceptacji Regulaminu
Allegro) ma prawo dostępu do usług oferowanych w Allegro, w szczególności może wykonywać
Transakcje na Allegro, zarówno jako kupujący, jak i sprzedający (posiada aktywne konto lub konta
w Allegro).
4. Konto – prowadzone dla Użytkownika przez Organizatora pod unikalną nazwą (login) konto będące
zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz inne informacje o jego
działaniach w ramach Allegro.
5. Rejestracja – procedura zakładania Konta na Allegro.

6. Transakcja na Allegro- zakup albo sprzedaż dóbr lub usług realizowany przez Użytkownika
dokonywany na Allegro, wyłącznie za pośrednictwem strony allegro.pl lub Aplikacji
mobilnej, zgodnie z Regulaminem Allegro.
7. Towar – rzecz, usługa lub prawo nabywane w ramach Transakcji na Allegro.
8. Płatność BLIK - zapłata za Transakcję na Allegro przy wykorzystaniu Allegro w tym za
pośrednictwem Aplikacji mobilnej, poprzez podanie na stronie internetowej Allegro bądź w

Aplikacji mobilnej kodu BLIK (kod niezbędny do autoryzacji płatności) wygenerowanego z aplikacji
mobilnej, której wydawcą jest Alior Bank S.A., w tym aplikacji mobilnej pod marką T-Mobile Usługi
Bankowe, Bank Millennium S.A., BZ WBK S.A., Getin Noble Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank
S.A., w tym aplikacji mobilnej oferowanej pod marką „Orange Finanse” lub PKO Bank Polski S.A. lub
innych banków oferujących tę funkcjonalność w celu dokonania rozliczenia w Systemie Płatności
Mobilnych BLIK; Płatność BLIK nie obejmuje płatności dokonywanych w inny sposób, w
szczególności na stronach serwisów internetowych innych niż Allegro.

9. Program Monetowy – program lojalnościowy prowadzony przez Organizatora, którego
zasady uregulowane zostały w Regulaminie Programu Monetowego znajdującego się na
stronie: https://monety.allegro.pl/regulamin.
10. Moneta - wirtualne oznaczenie widoczne w podsumowaniu Transakcji na Allegro jak
również w ramach ustawień Konta Użytkownika odpowiadające wartości dokonanych
przez Użytkownika Transakcji na Allegro, przy czym ważność każdej Monety wynosi 365
(słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć) dni, liczonych od dnia zakończenia Transakcji na
Allegro, chyba że wcześniej Program Monetowy ulegnie zakończeniu.
11. Monety promocyjne – Monety przyznawane Użytkownikom za spełnienie warunków
Promocji.
12. Regulamin Allegro - regulamin Allegro, którego aktualna treść znajduje się na stronie:
https://allegro.pl/regulamin/pl.
13. Regulamin Programu Monetowego – regulamin programu lojalnościowego
prowadzonego przez Organizatora, którego aktualna treść znajduje się na stronie:
https://monety.allegro.pl/regulamin.
§3
Zasady Promocji
1. Promocja dedykowana jest zarejestrowanym Użytkownikom posiadającym Konto
występującym w Allegro w charakterze Kupujących. Promocją nie zostaną objęci Kupujący
działający w ramach Konta Firma, o którym mowa w pkt. 2.4. Regulaminu Allegro.
2. Promocja polega na przyznaniu Użytkownikom Monet promocyjnych za daną Transakcję
na Allegro opłaconą przy wykorzystaniu Płatności BLIK. Przyznanie Monet promocyjnych
nie wyklucza przyznania Monet na zasadach określonych w § 4 ust. 3 Regulaminu
Programu Monetowego.
3. Za pierwszą Transakcję na Allegro, zawartą zgodnie z warunkami opisanymi w ust. 7
poniżej, Użytkownik otrzyma 3 (trzy) Monety promocyjne.
4. Za każdą kolejną Transakcję na Allegro, zawartą zgodnie z warunkami opisanymi w ust. 8
poniżej, Użytkownik otrzyma 1 (jedną) Monetę promocyjną.
5. Łączna liczba Monet promocyjnych, która może zostać przyznana danemu Użytkownikowi,
nie może przekraczać 10 (dziesięciu) Monet w przeciągu 30 (trzydziestu) kolejnych dni w
Okresie trwania Promocji, w odniesieniu do danego Konta Allegro.
6. Łączna liczba Monet promocyjnych, które mogą zostać przyznane wszystkim
Użytkownikom w Okresie trwania Promocji, nie może przekroczyć limitu 1 000 000
(jednego miliona) Monet.
7. Aby otrzymać liczbę Monet promocyjnych wskazaną w ust. 3 powyżej, Użytkownik musi
spełnić łącznie poniższe warunki:
a) w Okresie trwania Promocji zawrzeć Transakcję na Allegro o minimalnej wartości 50 zł
wliczając w to koszt dostawy, z zastrzeżeniem postanowienia w ust. 9 poniżej;

b) dokonać płatności za Transakcję na Allegro, o której mowa w pkt a) powyżej, na Allegro
przy użyciu Płatności BLIK,
c) płatność, o której mowa w pkt. b) powyżej, będzie pierwszą Płatnością BLIKIEM za
jakąkolwiek Transakcję na Allegro, którą Użytkownik wykonał od momentu poprawnego
przejścia procedury rejestracji w Allegro.
8. Aby otrzymać liczbę Monet promocyjnych wskazaną w ust. 4 powyżej, Użytkownik musi
spełnić łącznie poniższe warunki:
a) w Okresie trwania Promocji zawrzeć Transakcję na Allegro o minimalnej wartości 50 zł
wliczając w to koszty dostawy, z zastrzeżeniem postanowienia w ust. 9 poniżej;
b) dokonać płatności za Transakcję na Allegro o której mowa w pkt. a) powyżej, na Allegro
przy użyciu Płatności BLIK,
c) płatność, o której mowa w pkt. b) powyżej, będzie kolejną płatnością BLIKIEM za
jakąkolwiek Transakcję na Allegro, którą Użytkownik wykonał od momentu poprawnego
przejścia procedury rejestracji w Allegro.
9. W ramach Promocji, obok wyłączenia, o którym mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu Programu
Monetowego, wykluczone są Transakcje na Allegro zawarte w kategoriach wymienionych
szczegółowo na stronie: http://faq.allegro.pl/artykul/26155/w-ktorych-kategoriach-niezaplace-karta-ani-srodkami-z-konta.
10. Wyłączenia, o których mowa w pkt. 9 powyżej, nie dotyczą Transakcji na Allegro
dokonywanych przez tzw. Koszyk, w ramach których co najmniej 1 (jeden) Towar pochodzi
z innych kategorii niż te objęte wyłączeniami.
11. Zasady gromadzenia Monet, zakupu Kuponów promocyjnych oraz zasady ich
wykorzystania określone są w Regulaminie Programu Monetowego.
12. Szczegółowe informacje dotyczące warunków skorzystania z metody płatności BLIK
dostępne są na stronie: https://allegro.pl/pomoc/faq/jak-zaplacic-za-przedmioty-blikiemXEGm1AXe2I7.
§4
Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące udziału w Promocji składać można pisemnie na adres: 60-166
Poznań, ul. Grunwaldzka 182 lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie:
https://allegro.pl/pomoc/kontakt.
2. Reklamacja powinna określać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika, a także
opis i powód reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania w prawidłowej
postaci.
4. Reklamacje dotyczące korzystania z Programu Monetowego powinny być składane i będą
rozpatrywane zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu Programu Monetowego.
§5
Wykluczenie z Promocji
1. Organizator może wykluczyć Użytkownika z Promocji, jeżeli Użytkownik:
a) narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Allegro,
b) w inny sposób narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w związku z
Promocją.

2. W przypadku, gdy Użytkownik podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie
zabezpieczeń lub mające wpływ na fałszowanie danych, Organizator może wykluczyć
Użytkownika z Promocji.
§6
Dane osobowe Uczestników
1. Organizator jest administratorem danych osobowych Użytkowników biorących udział w
Promocji. Dane osobowe Użytkowników biorących udział w Promocji będą przetwarzane
zgodnie z postanowieniami Regulaminu Allegro: https://allegro.pl/regulamin/pl.
2. Dane osobowe Użytkowników biorących udział w Promocji będą przetwarzane na
podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3. Użytkownicy biorący udział w Promocji podają dane dobrowolnie. Użytkownicy biorący
udział w Promocji mają dostęp (i wgląd) do danych, mogą edytować dane (oraz je
zmieniać), a także monitorować proces przetwarzania danych osobowych (i wnioskować o
ich usunięcie) zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
§7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny pod adresem: https://monety.allegro.pl/promocja/ w formacie
umożliwiającym jego swobodny odczyt i wydruk.
2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu w trakcie trwania
Promocji, w tym w szczególności prawo do wydłużenia Okresu trwania Promocji z
zastrzeżeniem, że zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte
przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian w Regulaminie oraz że zmiany nie
pogorszą warunków Promocji określonych w niniejszym Regulaminie.
3. W przypadku rozbieżności między postanowieniami niniejszego Regulaminu a Regulaminu
Programu Monetowego, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

