
Regulamin promocji
“Promocyjny pakiet ogłoszeń dla kategorii Grey collar w OLX”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Operatorem i organizatorem akcji promocyjnej “Promocyjny pakiet ogłoszeń dla

kategorii Grey collar w OLX” (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: 362117960 kapitał zakładowy: 1 510 000,00 zł

(dalej: „Spółka”), będąca operatorem Serwisu ogłoszeniowego dostępnego pod

adresem www.olx.pl (dalej: „Serwis”).

2. Akcja promocyjna obowiązuje w dniach 1.04.2022 od godz. 08:00 do 31.05.2022 r. do

godziny 23:59 (dalej: “Okres promocji”).

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Akcja promocyjna adresowana jest do wszystkich przedsiębiorców tj. osób fizycznych,

osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzących we własnym imieniu

działalność gospodarczą lub zawodową (która to działalność pozostaje w związku z

wzięciem udziału w niniejszej Akcji promocyjnej), którzy:

a) otrzymają informację (w formie wiadomości e-mail lub telefonicznie) o możliwości

wzięcia udziału w Akcji promocyjnej, oraz:

- nie są Użytkownikami Serwisu lub

- są Użytkownikami Serwisu, jednakże nie publikują Ogłoszeń w kategoriach

Grey collar (lista kategorii Grey collar oraz Blue collar stanowi załącznik nr 1

https://drive.google.com/file/d/1HaeUAuDU8Cj9DzAITD6itQmrqcTNK9Vh/view?usp=sharing


do niniejszego Regulaminu) lub średni udział z ostatnich trzech miesięcy

ogłoszeń opublikowanych w kategoriach Grey collar nie przekracza 30% w

stosunku do wszystkich opublikowanych przez użytkownika Ogłoszeń w

serwisie OLX w kategorii Praca. Weryfikacji podlega miesiąc, w którym

Użytkownik wyraził chęć skorzystania z oferty Akcji promocyjnej jak również

okres 3 (trzech) pełnych miesięcy poprzedzających wyżej wskazany

miesiąc.

2. Aby wziąć udział w Akcji promocyjnej podmioty, które spełnią warunki wskazane w § 2

ust. 1 powyżej, muszą odpowiednio: zarejestrować się w Serwisie (dla podmiotów, o

których mowa w § 2 ust. 1 pkt a) tiret pierwszy powyżej) lub być zarejestrowane w

Serwisie (dla podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt a) tiret drugi powyżej), a

następnie dokonać zakupu Pakietu Premium lub Megapakietu w kategorii Praca,

opisanych szczegółowo wraz z cennikami w Załączniku nr 6 do Regulaminu Serwisu

(dalej: “Uczestnik”). Uczestnik zobowiązany jest nadto do uzupełnienia informacji w

zakładce “Dane do faktury” w sekcji “Ustawienia” na swoim koncie. Dane te są

niezbędne do wystawienia faktury opisanej w pkt § 2 ust. 7.

3. Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej zgodnie z ust. 2 powyżej, jest równoznaczne z

akceptacją niniejszego Regulaminu.

4. W ramach Akcji promocyjnej Użytkownikowi, który spełnił łącznie warunki uczestnictwa

wskazane w § 2 ust. 1 i 2 powyżej, przysługuje możliwość odebrania rabatu na zakup

pakietu ogłoszeń Premium w wybranej kategorii Grey collar wg. poniższych warunków:

A. w przypadku zakupu przez Użytkownika dowolnego Megapakietu Użytkownik

otrzyma możliwość zakupu dodatkowego pakietu Premium dla kategorii Grey

collar, w promocyjnej cenie. Wysokość rabatu uzależniona jest od wielkości

wybranego pakietu ogłoszeń Premium w kategorii Grey collar zgodnie z poniższą

tabelą:

https://drive.google.com/file/d/1HaeUAuDU8Cj9DzAITD6itQmrqcTNK9Vh/view?usp=sharing
https://pomoc.olx.pl/hc/pl/articles/360013727159-Za%C5%82%C4%85cznik-nr-6-Pakiety-Standard-i-Premium


Wybierz dowolny Megapakiet Wybierz dowolny pakiet Premium dla
kategorii Grey collar (lista kategorii)

Wysokość rabatu na wybrany pakiet
Premium dla kategorii Grey collar

Megapakiet 5, Megapakiet 10,
Megapakiet 20, Megapakiet 30,
Megapakiet 50, Megapakiet 100,
Megapakiet 200, Megapakiet 500

3 35%

10 50%

20 50%

30 50%

50 60%

100 60%

200 60%

B. w przypadku zakupu przez Użytkownika dowolnego pakietu Premium dla kategorii

Blue collar (lista kategorii Grey collar oraz Blue collar stanowi załącznik nr 1 do

niniejszego Regulaminu), Użytkownik otrzyma możliwość zakupu dodatkowego

pakietu Premium dla kategorii Grey collar w promocyjnej cenie. Wysokość rabatu

uzależniona jest od wielkości wybranego pakietu ogłoszeń Premium w kategorii

Grey collar, zgodnie z poniższą tabelą:

Wybierz dowolny pakiet Premium w
kategorii Blue collar (lista kategorii)

Wybierz dowolny pakiet Premium dla
kategorii Grey collar (lista kategorii)

Wysokość rabatu na wybrany pakiet
Premium dla kategorii Grey collar

Premium 3, Premium 10,  Premium
20,  Premium 30,  Premium 50,
Premium 100,  Premium 200,

3 35%

10 50%

20 50%

30 50%

50 60%

100 60%

200 60%

C. w przypadku zakupu przez Użytkownika dowolnego pakietu Premium dla kategorii

Grey collar ( lista kategorii Grey collar oraz Blue collar stanowi załącznik nr 1 do

niniejszego Regulaminu), Użytkownik otrzyma możliwość zakupu dodatkowego

pakietu Premium dla kategorii Grey collar w promocyjnej cenie, z wyłączeniem

kategorii, dla której użytkownik zakupił pierwszy pakiet Premium. Wysokość rabatu

https://drive.google.com/file/d/1HaeUAuDU8Cj9DzAITD6itQmrqcTNK9Vh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HaeUAuDU8Cj9DzAITD6itQmrqcTNK9Vh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HaeUAuDU8Cj9DzAITD6itQmrqcTNK9Vh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HaeUAuDU8Cj9DzAITD6itQmrqcTNK9Vh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HaeUAuDU8Cj9DzAITD6itQmrqcTNK9Vh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HaeUAuDU8Cj9DzAITD6itQmrqcTNK9Vh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HaeUAuDU8Cj9DzAITD6itQmrqcTNK9Vh/view?usp=sharing


uzależniona jest od wielkości wybranego pakietu ogłoszeń Premium w kategorii

Grey colla, zgodnie z poniższą tabelą:

Wybierz dowolny pakiet Premium w
kategorii Grey collar (lista kategorii)

Wybierz dowolny, pakiet Premium dla
kategorii Grey collar* (lista kategorii)

Wysokość rabatu na wybrany pakiet
Premium dla kategorii Grey collar

Premium 3, Premium 10,  Premium
20,  Premium 30,  Premium 50,
Premium 100,  Premium 200,

3 35%

10 50%

20 50%

30 50%

50 60%

100 60%

200 60%

* z promocji wyłączone są kategorię Grey collar dla której użytkownik już dokonał zakupu pakietu Premium (pierwszy wybrany pakiet).

5. Promocyjny pakiet ogłoszeń zostanie przyznany, w terminie do 3 dni roboczych od dnia

zakupu danego Pakietu Ogłoszeń na Konto Użytkownika.

6. W Akcji promocyjnej użytkownik może wziąć udział wyłącznie jeden raz.

7. W przypadku zakupu dodatkowego pakietu promocyjnego Użytkownik jest

zobowiązany do zapłaty za ten pakiet na podstawie wystawionej przez Spółkę faktury

VAT przewidującej 14-dniowy termin płatności. Faktura VAT wystawiona zostanie do

piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do zakupu

promocyjnego pakietu oraz umieszczona na koncie Użytkownika w zakładce

“Płatności”. Rabaty przyznane w ramach pakietu promocyjnego, dodawane są

jednorazowo i nie podlegają wymianie na środki pieniężne.

8. Ważność zakupionego z wykorzystaniem rabatu pakietu promocyjnego określona

jest w ofercie. Szczegółowy opis wraz z cennikami zawarty jest w Załączniku nr 6.

Termin ważności pakietu oraz ogłoszeń w ramach pakietu nie podlega wydłużeniu.

9. Przeniesienie pakietu lub ogłoszeń z pakietu na rzecz innego Użytkownika jest

niemożliwe.

10.

§ 3 REKLAMACJE

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

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

https://drive.google.com/file/d/1HaeUAuDU8Cj9DzAITD6itQmrqcTNK9Vh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HaeUAuDU8Cj9DzAITD6itQmrqcTNK9Vh/view?usp=sharing
https://pomoc.olx.pl/hc/pl/articles/360013727159-Za%C5%82%C4%85cznik-nr-6-Pakiety-Standard-i-Premium


reklamacji na adres: pomoc@olx.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika

przypisany do Konta, okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie

Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie

reklamacji, Spółka zwróci się do Użytkownika o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości

lub podanie dodatkowych informacji, o ile będzie to niezbędne dla rozpoznania

reklamacji przez Spółkę, wskazując precyzyjnie takie wątpliwości lub wymagane

informacje.

4. Spółka rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji lub

otrzymania informacji uzupełniającej, o której mowa w punkcie 3 Regulaminu.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spółka uprawniona jest do zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany

przepisów prawa w zakresie prowadzonej przez nią działalności, skutkującej

koniecznością zmiany regulaminu celem dostosowania go do obowiązujących

przepisów; poprawy przez Spółkę poziomu bezpieczeństwa Użytkowników lub poziomu

ochrony danych osobowych Użytkowników; ulepszenia funkcjonalności oferowanych

przez Spółkę w ramach Serwisu OLX, wprowadzenia nowej funkcjonalności lub

rezygnacji z niektórych funkcjonalności w ramach świadczonych usług; zmiany

Regulaminu Serwisu OLX. Spółka uprawniona jest do zmiany niniejszego Regulaminu i

zmiana ta staje się skuteczna w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu

udostępnienia Użytkownikom zmienionego regulaminu. Informacja o zmianach

dostępna będzie adresem:

https://pomoc.olx.pl/hc/pl/categories/360001787220-Promocje&sa=D&ust=160250834

9161000&usg =AFQjCNGOFixTgHe_ggRfUc8eR-oQWHBIVg.

2. Udział w Akcji promocyjnej jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie przypisane im w Regulaminie Serwisu.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają

postanowienia Regulaminu Serwisu.

https://pomoc.olx.pl/hc/pl/articles/360000828525
https://pomoc.olx.pl/hc/pl/articles/360000828525


Załącznik nr. 1

Lista kategorii Blue i Grey collar w serwisie OLX w kategorii Praca

Kategorie Blue collar

Ochrona

Gastronomia

Hotelarstwo

Budowa / remonty

Produkcja

Sprzątanie

Praca dodatkowa / sezonowa

Praktyki / staże

Praca za granicą

Rolnictwo i ogrodnictwo

Kasjer, pracownik sklepu

Prace magazynowe

Fryzjerstwo, kosmetyka

Opieka

Zdrowie

Kierowca

Dostawca, kurier miejski

Montaż i serwis

Hostessa, roznoszenie ulotek

Mechanika i lakiernictwo

Pozostałe oferty pracy



Kategorie Grey collar

Administracja biurowa

Finanse / księgowość

HR

Marketing / PR / media

Franczyza / Własna firma

Obsługa klienta / call center

E-commerce (handel internetowy)

Logistyka, zakupy, spedycja

Sprzedaż

Edukacja

IT / telekomunikacja


