
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „BLACK FRIDAY W OTODOM” 

  

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Operatorem i organizatorem akcji promocyjnej „Black Friday w OTODOM” (dalej: 

„Akcja promocyjna”) jest Grupa OLX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Królowej 

Jadwigi 43, 61-872 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568963, NIP: 7792433421 

REGON: 36211796000000 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł (dalej: „Spółka”), będąca 

operatorem Serwisu ogłoszeniowego OTODOM.pl dostępnego pod adresem internetowym 

www.otodom.pl (dalej: „OTODOM”). 

2. Akcja promocyjna obowiązuje w dniu 23.11.2018 r. od godz. 00:01 do godz. 23:59. 

 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ 

 

1. Akcja promocyjna adresowana jest do wszystkich zarejestrowanych Użytkowników 

serwisu OTODOM, posiadających aktywne konto biznesowe w OTODOM. 

2. W ramach Akcji promocyjnej, Użytkownik, który spełnił warunki uczestnictwa wskazane 

w ust. 1, otrzymuje bonus w postaci dodatkowych 20 % więcej promowań wynikających z 

zakupionego przez siebie pakietu promowań. 

3. Aby skorzystać z Akcji promocyjnej należy spełnić łącznie dwa warunki: 

a. dokonać samodzielnie zakupu dowolnego pakietu promowań dostępnych w panelu klienta 

OTODOM lub za pośrednictwem Opiekuna Klienta OTODOM; 

b. poinformować Opiekuna Klienta OTODOM o dokonanym zakupie w ciągu 24 godzin od 

jego wykonania (telefonicznie w rozmowie z Opiekunem Klienta OTODOM lub w formie 

wiadomości e-mail), w celu uruchomienia bonusa „Black Friday w OTODOM”. Dane kontaktowe 

Opiekunów Klienta dostępne są na stronie: https://partner.otodom.pl/kontakt. 

4. Klient zostanie poinformowany o przyznaniu bonusa telefonicznie w rozmowie z 

Opiekunem Klienta OTODOM lub w formie wiadomości e-mail na adres wskazany przy 

rejestracji konta biznesowego. 

5. Bonus zostanie przyznany dla maksymalnie czterech pakietów promowań zakupionych w 

dniu obowiązywania Akcji promocyjnej. 

6. Przy zakupie więcej niż czterech pakietów promowań, klient wskaże wybrane cztery 

pakiety zakupione w dniu Akcji promocyjnej, dla których chce uruchomić bonus „Black Friday w 

OTODOM”. 

7. Po uruchomieniu bonusa „Black Friday w OTODOM”, nie ma możliwości zmiany 

pakietów objętych promowaniem w ramach Akcji promocyjnej. 

8. Akcją promocyjną objęte są wszystkie pakiety wyróżnień ogłoszeń dostępne dla kont 

biznesowych OTODOM. 

9. Skorzystanie Użytkownika OTODOM z Akcji promocyjnej jest możliwe w dniu 

23.11.2018 r. i nie podlega wymianie na środki pieniężne. 

10. Przeniesienie bonusa na rzecz innych Użytkowników OTODOM jest niemożliwe. 

 

§ 3 REKLAMACJE 

http://www.otodom.pl/
http://www.otodom.pl/
https://partner.otodom.pl/kontakt


 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej Akcji promocyjnej należy składać w formie 

pisemnej, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji 

na adres: partner@otodom.pl 

 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Informacja o Akcji promocyjnej będzie dostępna na zamkniętej grupie w serwisie 

społecznościowym Facebook  “Akademia Rozwoju Agenta OTODOM” oraz zostanie 

wysłana w formie wiadomości e-mail do Klientów biznesowych, którzy wyrazili zgodę na 

otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych. 

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

promocyjnej z zastrzeżeniem, że zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu 

na prawa nabyte przez Użytkowników OTODOM przed wejściem w życie zmian w 

Regulaminie. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

postanowienia Regulaminu OTODOM. 
 


