
 

 

REGULAMIN PROMOCJI  

„3ZŁ ZA 1 ODBIÓR” 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w promocji „3 zł za 1 odbiór”, (dalej: Promocja).  

2. Organizatorem Promocji jest InPost Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 130, 30-624 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000536554, NIP: 6793087624, REGON: 122726260, kapitał zakładowy w wysokości: 11.558.000 zł (dalej: Organizator). 

3. Promocja trwa od 11.02.2016 r. do odwołania. (dalej: Okres promocyjny). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia Promocji. 

4. Promocja jest organizowana i prowadzona przez Organizatora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W promocji mogą brać udział wyłącznie osoby oferujące 

sprzedaż towarów za pośrednictwem portalu aukcyjnego Allegro.pl. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wykluczenia z uczestnictwa w Promocji  

w trakcie jej trwania wszystkich osób, które nie spełniają kryteriów uczestnictwa w Promocji. 

5. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:  

 Uczestnik promocji / Uczestnik - osoba oferująca sprzedaż towarów za pośrednictwem portalu aukcyjnego Allegro.pl. 

 Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Promocji; 

 Odbiór – nadanie przesyłek poprzez kuriera, który przyjeżdża do Nadawcy po Przesyłki zadeklarowane przez niego wcześniej do nadania – stosownie do 

zapisów § 4 Regulaminu świadczenia usługi Allegro Paczkomaty Inpost  świadczonej przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o., § 4 Regulaminu świadczenia usługi 

Allegro Paczkomaty Inpost  świadczonej przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o. oraz § 4 Regulaminu świadczenia usługi Allegro Kurier Inpost  świadczonej przez 

InPost Express Sp. z o.o. 

 

§ 2 Zasady Promocji 

 

1. Promocja skierowana jest do Uczestników promocji spełniających warunki wskazane w niniejszym Regulaminie, którzy w Okresie promocyjnym skorzystają z 

opcji Odbioru w kształcie opisanym w niniejszym Regulaminie. 

2. W ramach Promocji koszt Odbioru ulega obniżeniu i wynosi 3 zł (słownie: trzy złote) brutto. 

3. W przypadku, w którym wartość brutto faktycznie nadanych paczek, bez wliczania usług dodatkowych (sama cena podstawowa), przekroczy 39 zł (słownie: 

trzydzieści dziewięć złotych) brutto, koszt Odbioru jest bezpłatny.  

4. Pozostałe warunki świadczenia usługi Odbioru, opisane w § 4 Regulaminu świadczenia usługi Allegro Paczkomaty Inpost świadczonej przez InPost Paczkomaty 

Sp. z o.o., § 4 Regulaminu świadczenia usługi Allegro Paczkomaty Inpost  świadczonej przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o. oraz § 4 Regulaminu świadczenia 

usługi Allegro Kurier Inpost  świadczonej przez InPost Express Sp. z o.o. pozostają bez zmian. 

 

§ 3 Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnictwo w Promocji oznacza akceptację zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny i nie 

stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Promocji ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień 

Regulaminu, mogących mieć wpływ na przyznanie rabatu wskazanego w § 2 ust. 2 Regulaminu. W takim wypadku Uczestnik promocji będzie zobowiązany  

do zwrotu przyznanego rabatu. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 

poz. 93). 

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Promocji będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora Promocji. 

6. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie lub zawieszenia Promocji w każdym czasie bez podania przyczyny,  

z zastrzeżeniem praw uprzednio nabytych. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej http://www.inpost.pl oraz 

http://www.paczkomaty.pl. 

http://www.inpost.pl/
http://www.paczkomaty.pl/

