REGULAMIN PROMOCJI
„Podwójne Monety za płatność Visą”
§ 1.
Wprowadzenie
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i tryb przeprowadzenia promocji
„Podwójne Monety za płatność Visą” („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
34.000.000,00 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 525-26-74-798 (dalej
„Organizator””).
3. Promocja trwa w okresie od dnia 04 grudnia 2017 r. od godz. 10:00 do wyczerpania liczby
Monet, zdefiniowanych poniżej w § 2 ust.3 poniżej, jednak nie dłużej niż do dnia 31 stycznia
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.
Zasady Promocji
1. Promocja dedykowana jest Użytkownikom występującym w Allegro w charakterze
Kupujących.
2. Promocja polega na przyznaniu Użytkownikom podwójnej liczby Monet za daną Transakcję
na Allegro w stosunku do liczby Monet, która przyznana byłaby Użytkownikowi, na zasadach
określonych w § 4 ust 3 Regulaminu Programu Monetowego („Monety promocyjne”).
3. Liczba Monet przewidziana do przyznania Użytkownikom w Okresie trwania Promocji wynosi
1 000 000, z zastrzeżeniem, że łączna liczba Monet promocyjnych, która może zostać
przyznana danemu Użytkownikowi, nie może przekraczać limitu 40 Monet w Okresie trwania
Promocji, w odniesieniu do Konta Allegro.
4. Aby otrzymać liczbę Monet promocyjnych wskazaną w ust. 2 powyżej, Użytkownik winien w
Okresie trwania Promocji zawrzeć Transakcję na Allegro o dowolnej wartości i dokonać
płatności za nią przy użyciu Karty Visa, z zastrzeżeniem postanowienia w ust. 5 i 6 poniżej.
5. Przez Kartę Visa, o której mowa w ust. 3 powyżej rozumie się dowolną karta Visa wydana
przez krajowego lub zagranicznego wydawcę kart VISA.

6. 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.
7. Zasady gromadzenia Monet, zakupu Kuponów promocyjnych oraz zasady ich wykorzystania
określone są w Regulaminie Programu Monetowego.
§3
Reklamacje
Reklamacje w ramach Promocji winny być składane i rozpatrywane w trybie reklamacji
przewidzianym w § 7 ust. 1 Regulaminu Programu Monetowego.
§4
Wykluczenie z Promocji
1. Organizator może wykluczyć Użytkownika z Promocji, jeżeli Użytkownik:
a) narusza postanowienia Regulaminu,
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 usunąć
Użytkownika z Promocji.
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny pod adresem: monety.allegro.pl oraz kupony.allegro.pl w formacie
umożliwiającym jego swobodny odczyt i wydruk.
2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu w Trakcie 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.
4. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.
5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

