REGULAMIN PROMOCJI „ARENA.PL NA DOBRY POCZĄTEK”
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

§1 [Organizator Promocji]
1. Organizatorem promocji pod nazwą „Arena.pl na dobry początek” (dalej jako
„Promocja”) jest spółka Arena.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul.
Kościelnej 37 (60-537 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000414789, posiadająca numer NIP: 9452167772 (dalej jako „arena.pl”)
prowadząca platformę sprzedaży on-line pod adresem Arena.pl (dalej jako
„Platforma”)
§2 [Zasady Promocji]
1. Promocja organizowana jest na warunkach określonych w niniejszym regulaminie
(dalej jako „Regulamin”) i skierowana jest do Sprzedawców w rozumieniu
Regulaminu obowiązującego Sprzedawców, znajdującego się obecnie pod
adresem
https://pomoc.arena.pl/hc/pl/articles/360004510574-Regulaminarena-pl-obowi%C4%85zuj%C4%85cy-sprzedawc%C3%B3w
(dalej
jako
„Regulamin dla Sprzedawców”) spełniających warunki określone w niniejszym
Regulaminie (dalej jako „Uczestnicy Promocji”).
2. W ramach Promocji, Uczestnicy Promocji mogą uzyskać od arena.pl, obniżenie
prowizji z tytułu sprzedaży na Platformie, o której mowa w art. 9 ust. 2 Regulaminu
dla Sprzedawców i obliczanej na podstawie Cennika Stawek Prowizji od Sprzedaży
będącej załącznikiem nr 4 do Regulaminu dla Sprzedawców do 0% (dalej jako
„Rabat”).
3. Obniżenie prowizji, o której mowa w §2 ust. 2 Regulaminu rozpoczyna się z dniem
ukończenia rejestracji i pozytywnej weryfikacji konta na Platformie i kończy się z
upływem ostatniego dnia następnego miesiąca po tym zdarzeniu.
§3 [Warunki udziału w Promocji]
1. Warunkami uczestnictwa w Promocji jest łączne spełnienie poniższych
warunków:
a. dokonanie rejestracji w celu utworzenia konta na Platformie oraz przejście
pozytywnej weryfikacji, o których mowa w art. 3 Regulaminu dla
Sprzedawców w terminie do 30 września 2020 r. włącznie;
b. brak zaległości płatniczych wobec arena.pl, z tytułu korzystania z usług
udostępnionych na Platformie;
c. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
2. W Promocji nie mogą wziąć udziału podmioty, które w momencie rejestracji
posiadają lub posiadały konto na Platformie. Uczestnik Promocji nie może być

powiązany z innym kontem na Platformie, które byłoby związane z prowadzoną
przez niego działalnością sprzedażową.
3. Arena.pl zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w każdym czasie i bez
podawania przyczyny.
§5 [Wykluczenie z Promocji]
1. Arena.pl może wykluczyć, ze skutkiem natychmiastowym, Uczestnika Promocji z
udziału w Promocji w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniższych
okoliczności:
a. uczestnik Promocji zalega z płatnością jakiejkolwiek kwoty tytułem
świadczonych przez arenę.pl usług;
b. uczestnik Promocji narusza postanowienia Regulaminu lub Regulaminu dla
Sprzedawców;
c. zawieszenie konta posiadanego przez Uczestnika Promocji na Platformie.
2. Decyzja o wykluczeniu Uczestnika Promocji z Promocji zostanie, na wniosek
Uczestnika Promocji, uzasadniona.
§6 [Postanowienia końcowe]
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2020 r.
2. Arena.pl zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu w
trakcie trwania Promocji z zastrzeżeniem, że zmiana warunków niniejszego
Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez Uczestnika Promocji
przed wejściem w życie zmian w niniejszym Regulaminie.
3. O zmiana Regulaminu Arena.pl poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na
Platformie. Zmiany wejdą w życie w terminie wskazanym przez Arenę, nie
krótszym jednak niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie.
4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdą postanowienia
Regulaminu dla Sprzedawców.

