
REGULAMIN AKCJI “Otwórz Sklep” 

WPROWADZENIE 

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady przystąpienia do Akcji „Otwórz Sklep” dalej 

jako „Akcja”. 

2. Organizatorem Akcji „Otwórz Sklep” jest Sprzedajemy.pl Sp. z o.o., z siedzibą we 

Wrocławiu 53-333, ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-

Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 

0000356639, REGON: 021269326, NIP: 895-197-33-96, o kapitale zakładowym w 

wysokości 325.350,00 zł, opłaconym w całości. 

3. Celem Akcji jest zaoferowanie usługi konta PRO/SKLEP wraz ze środkami na promocję 

ogłoszeń.  

 

DEFINICJE 

 Serwis – serwis internetowy Sprzedajemy.pl 

 Spółka lub Sprzedajemy.pl – właściciel Serwisu, Sprzedajemy.pl Sp. z o.o., z siedzibą we 

Wrocławiu 53-333, ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-

Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 

0000356639, REGON: 021269326, NIP: 895-197-33-96, o kapitale zakładowym w wysokości 

325.350,00 zł, opłaconym w całości. 

 Partner lub Partner Serwisu – Użytkownik Serwisu posiadający osobowość prawną, osoba 

fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która posiada aktywne Konto PRO/Sklep w Serwisie. 

 Partner Akcji– Podmiot, który na podstawie umowy ze Spółką uczestniczy w akcji oferując 

Uczestnikom dodatkowe korzyści lub ofertę promocyjną.  Oferty partnerów określające 

warunki i czas trwania stanowić będą osobne regulaminy, z których skorzystanie nie ma 

wpływu na świadczenia przysługujące w ramach niniejszej akcji.  

 Konto PRO lub Sklep – konto w Serwisie o rozszerzonej funkcjonalności utworzone przez 

Partnera poprzez rejestrację. Konto biznesowe dostępne jest dla Partnerów publikujących 

ogłoszenia w wybranych kategoriach ogłoszeniowych. 



 Pakiet lub pakiet biznesowy – zestaw usług i funkcjonalności uruchamianych wraz z kontem 

PRO oraz Profilem na czas jego aktywności Partnerom w danej kategorii ogłoszeniowej. 

 Regulamin Serwisu – Regulamin dostępny pod adresem: https://sprzedajemy.pl/regulamin 

 Regulamin Kont PRO/Sklepów – Regulamin dostępny pod 

adresem: https://sprzedajemy.pl/regulamin-pro. 

CZAS TRWANIA 

4. Czas trwania akcji „Otwórz sklep” jest ograniczony. Akcja obowiązuje od dnia 05.11.2020 

od godz. 00:01 do dnia 31.03.2021  Do godz. 23:59.  

5. Spółka zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu obowiązywania akcji. W takim 

przypadku poinformuje o nowym terminie zakończenia, poprzez umieszczenie 

odpowiedniej informacji na stronie niniejszego regulaminu.  

6. Spółka zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Akcji bez podania 

przyczyny. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Akcja adresowana jest do podmiotów posiadających osobowość prawną, osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą i jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, które w związku z prowadzoną przez siebie zarejestrowaną 

działalnością gospodarczą w zakresie handlu, spełnią poniżej opisane warunki (dalej jako 

“Uczestnik”) 

a. W okresie trwania akcji dokonają rejestracji nowego konta PRO w Serwisie lub 

dokonają zmiany istniejącego konta zwykłego w Serwisie na konto PRO. 

b. Aktywują konto PRO poprzez formularz rejestracji dostępny pod adresem: 

https://sprzedajemy.pl/konto-dla-firm lub poprzez link udostępniony po uprzednim 

kontakcie z działem obsługi klienta biznesowego. 

c. W procesie aktywacji konta PRO udzielą zgód marketingowych oraz handlowych. 

d. Najdalej na dzień przez ogłoszeniem Akcji nie posiadają zakupionego, aktywnego 

konta PRO w kategorii, w której dokonają rejestracji przy użyciu formularza v 

https://sprzedajemy.pl/konto-dla-firm. 

2. Uczestnikiem Akcji nie może być konsument w rozumieniu przepisu art. 221 kodeksu 

cywilnego. 

3. W Akcji Uczestnik można wziąć udział tylko raz bez względu na liczbę kont założonych w 

Serwisie. 
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4. Uczestnikiem Akcji może być przedsiębiorca wyłącznie z siedzibą na terytorium Polski. 

ŚWIADCZENIA PROMOCYJNE  

1. Uczestnikowi przysługują wszystkie uprawnienia posiadacza Konta PRO w tym możliwość 

skorzystania z innych promocji. 

2. Uczestnik, który spełni warunki uczestnictwa w Akcji i nie został z niej wykluczony zgodnie 

z niniejszym regulaminem, otrzyma: 

a. Wybrany przez Uczestnika dowolny Pakiet biznesowy przez okres 3 miesięcy, 

licząc od daty aktywacji konta PRO przez Partnera 

b. Zasilenie konta środkami na promocje w kwocie 100 zł brutto miesięcznie przez 

kolejne 10 miesięcy (dalej „Doładowanie”). Łącznie 1000 zł brutto. 

3. Warunkiem otrzymania Doładowania jest utrzymanie po okresie 3 pierwszych miesięcy 

ciągłości opłacania abonamentu Konta PRO / Sklepu 

4. Pierwsze Doładowanie zostanie przypisane do konta danego Uczestnika maksymalnie w 

ciągu 3 dni roboczych od Zgłoszenia Uczestnictwa 

5. Kolejne doładowania będą przypisywane do konta Uczestnika w kolejnym miesiącu 

kalendarzowym.  

6. W przypadku kont zarejestrowanych 31 dnia miesiąca kolejne doładowania będą 

realizowane 30 dnia miesiąca, a w miesiącu lutym 28 dnia miesiąca 

7. Środki z doładowania ważne są bezterminowo pod warunkiem utrzymania ciągłości 

opłacania abonamentu Konta PRO / Sklepu 

8. Świadczenia promocyjne, w tym środki z doładowania nie podlegają wymianie na 

ekwiwalent pieniężny. 

9. Środki z doładowania nie mogą być przekazane na inne konto Użytkownika Serwisu 

10. Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do świadczeń promocyjnych na 

osobę trzecią bez uprzedniej zgody Spółki. 

11. Wybór Pakietu biznesowego możliwy jest jedynie podczas procesu rejestracji konta PRO.  

 

 

 

 

 

 



 

REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej Akcji należy składać w formie pisemnej, w 

terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji na adres: 

partnerzy@sprzedajemy.pl faxem na numer 71 348 39 30 lub listem poleconym na adres 

Spółki. 

2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko / firmę Uczestnika Promocji oraz NIP, adres 

korespondencyjny oraz przyczynę reklamacji. 

3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Promocji zostanie poinformowany mailem lub 

listem poleconym w terminie 30 dni. 

4. W procesie rozpatrywania reklamacji Serwis może poprosić uczestnika Promocji o 

dodatkowe informacje lub dokumenty. Czas rozpatrywania reklamacji może się w takim 

przypadku wydłużyć do 60 dni, licząc od daty otrzymania zgłoszenia.  Serwis poinformuje 

uczestnika o przyczynach opóźnienia. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może 

uniemożliwić udział w promocji. 

2. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez  Sprzedajemy.pl Sp. z o.o., z siedzibą 

we Wrocławiu 53-333, ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-

Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 

0000356639, REGON: 021269326, NIP: 895-197-33-96, o kapitale zakładowym w 

wysokości 325.350,00 zł, opłaconym w całości („Spółka”) dla celów organizacji i 

przeprowadzenia promocji, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych 

towarów i usług Spółki, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania 

kontaktu z właścicielem danych. 

3. Sprzedajemy.pl Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w 

rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz 

ich poprawiania w siedzibie Sprzedajemy.pl sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo 

w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w 

zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w 

ogóle w zakresie dozwolonym przepisami.  



4. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:  

a. Drogą elektroniczną na adres iod@sprzedajemy.pl 

b. Na adres: Sprzedajemy.pl Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 

Wrocław. 

c. Osobiście w siedzibie Administratora. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Spółka zastrzega sobie prawo zdyskwalifikować Uczestnika z Akcji, gdy: 

a. zajdzie podejrzenie oszustwa, 

b. Uczestnik zarejestruje konto z użyciem adresu numeru telefonu lub NIP-u, które są 

już powiązane z innym kontem w Serwisie, które nie spełnia warunków 

uczestnictwa, 

c. Uczestnik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, Regulaminu Kont PRO 

/ Sklepów lub Regulaminu Serwisu. 

2. Uczestnikowi, który został wykluczony z akcji nie przysługuje prawo do zwrotu należności 

opłaconych w ramach Akcji. 

3. Spółka będzie kontaktować się z Uczestnikiem za pomocą adresu e-mail lub przy użyciu 

numeru telefonu wskazanego w Formularzu. 

4. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany listy Partnerów Akcji w trakcie jej trwania. Zmiana 

ta nie będzie stanowić zmiany regulaminu Akcji pod warunkiem, że nie wpłynie na prawa 

nabyte Uczestników Akcji przed rozszerzeniem listy.   

5. Spółka zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu do chwili zakończenia Akcji 

z zastrzeżeniem, że zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa 

nabyte przez Użytkowników Serwisu i Uczestników Akcji przed wejściem w życie zmian w 

Regulaminie. 

6. O zmianie Regulaminu Spółka poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie 

Akcji. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym jednak 

niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie. 

7. Udział w Akcji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

postanowienia Regulaminu Serwisu i Regulaminu Kont PRO / Sklepów. 

 


