
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ z Shopee 

„Zapłać BLIKIEM i otrzymaj 15 zł zniżki oraz 500 Monet Shopee” 

  

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „Zapłać 

BLIKIEM i otrzymaj 15 zł zniżki oraz 500 Monet Shopee” (dalej również jako „Akcja Promocyjna”), w 

ramach której jej Uczestnik otrzyma zniżkę 15 zł w postaci kuponu przy zakupach za pośrednictwem 

aplikacji mobilnej Shopee o wartości minimum 16 zł oraz 500 Monet Shopee do wykorzystania przy 

kolejnej transakcji w celu obniżenia wartości zamówienia o maksymalnie 5 zł.  

2. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu, poniższym wyrażeniom nadaje się przypisane im 

znaczenie: 

„Zniżka” – jednorazowy rabat przyznany Uczestnikowi w procesie zakupu, uprawniający do 

otrzymania jednorazowego rabatu w wysokości 15 zł, naliczony w momencie płatności za produkty 

dostępne w aplikacji mobilnej Shopee, w terminie określonym w Regulaminie. Zniżka zostanie 

przyznana po spełnieniu warunków opisanych w Regulaminie, Uczestnikom Akcji Promocyjnej 

dokonującym płatności za zakupy o wartości minimum 16 zł w aplikacji mobilnej Shopee. 

„Płatność BLIK” – transakcja płatnicza z wykorzystaniem systemu płatności mobilnych pod znakiem 

usługowym „BLIK” tytułem opłacenia zakupów w aplikacji mobilnej Organizatora, należący do 

Polskiego Standardu Płatności Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. 

„Uczestnik” – konsument zarejestrowany w aplikacji mobilnej Shopee i realizująca płatności w 

produkty przy użyciu Płatności BLIK. 

3. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest SHPL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy 

Towarowej 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy, XII Wydział KRS, KRS: 0000918384, NIP: 5272965079, REGON: 38945068700000, zwany 

dalej „Organizatorem”. 

4. Organizator udostępnia kupony umożliwiające skorzystanie ze zniżki i jest odpowiedzialny za 

ich przyznawanie. 

§ 2. CZAS I MIEJSCE TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 

1. Naliczanie zniżek 15 zł w ramach Akcji Promocyjnej odbywać się będzie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w aplikacji mobilnej Shopee dla zakupów wykonanych przez Płatność BLIK i 

przy minimalnym wydatku 16 zł oraz finalizacji transakcji w aplikacji mobilnej Shopee. 

2. Akcja Promocyjna prowadzona będzie w okresie od godz. 0:00 w dniu 27/04/2022 r. do godz. 

24:00 w dniu 06/06/2022 r. (dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”) lub do odwołania. 

Wszystkie próby uczestnictwa w promocji poza Czasem Trwania Akcji Promocyjnej nie będą 

realizowane. 

3. Akcja Promocyjna obowiązuje na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Akcja Promocyjna obowiązuje w aplikacji mobilnej Shopee, dostępnej w App Store pod nazwą 

“Shopee PL 5.5 Zakupowa Majówka” i w Google Play pod nazwą “Shopee PL 5.5 Zakupowa Majówka” 

lub skrótowo pod nazwą „Shopee” 



§ 3. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ 

1. Zniżkę 15 zł może otrzymać Uczestnik, który w czasie trwania promocji dokona zakupu w 

aplikacji mobilnej Shopee (IOS lub Google Play), dokona płatności o wartości 16 zł lub więcej i opłaci 

zakup metodą Płatności BLIK. 

2. Aby zniżka została naliczona, Uczestnik powinien dokonać jednej z następujących czynności: 

a. Podczas finalizowania zakupów o minimalnej wartości 16 zł, po wybraniu metody Płatność 

BLIK w sekcji „Kupon Shopee” Uczestnik powinien wpisać kod kuponu „BLIK55”, którego nazwa 

będzie komunikowania przez BLIK oraz Shopee w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej; 

lub 

b. Po przekierowaniu na stronę ze szczegółami Akcji Promocyjnej, dostępną pod adresem 

https://shopee.pl/m/blik z poziomu smartfonu Uczestnik powinien kliknąć w przycisk „Otrzymaj” lub 

„Użyj”, po czym kupon pojawi się w zakładce „Moje Kupony” w aplikacji mobilnej Shopee. Następnie 

przy finalizowaniu zakupów o minimalnej wartości 16 zł oraz wybranej metodzie płatności „BLIK” 

należy wybrać otrzymany kupon z sekcji „Kupon Shopee”. Szczegółowa instrukcja: 

https://help.shopee.pl/portal/article/177-Jak-zapisa%C4%87-kupony-w-zak%C5%82adce-%22Moje-

kupony%22?previousPage=secondary%20category  

3. Każdy Uczestnik może skorzystać ze zniżki tylko jeden raz w Czasie Trwania Akcji 

Promocyjnej. 

4. Zniżka 15 zł nie podlega wymianie na gotówkę, nie uprawnia do otrzymania rekompensaty w 

innej formie oraz nie łączy się z innymi promocjami na Shopee. 

5. Kupon jest ważny tylko przy pierwszym zakupie na Shopee. 

6. Każdy Uczestnik może wykorzystać przyznany kupon tylko raz, niezależnie od liczby 

posiadanych przez niego kont. 

7. Z promocji skorzystać mogą jedynie nowi użytkownicy aplikacji Shopee, którzy wcześniej nie 

złożyli zamówienia ani nie dokonali zakupu w aplikacji mobilnej Shopee. 

8. Kupon nie może być używany z innymi kuponami platformy Shopee w tej samej transakcji. 

9. Kupon nie może być wykorzystany na Bilety, Vouchery, Doładowania telefonów i Kart Sim, 

Doładowania, Karty podarunkowe i E-Vouchery 

10. 500 Monet Shopee zostanie naliczone uczestnikowi Akcji Promocyjnej w aplikacji Shopee w 

terminie 3 dni roboczych po spełnieniu warunku potwierdzenia otrzymania zamówionego produktu 

w aplikacji mobilnej Shopee w ramach pierwszej transakcji Uczestnika Akcji Promocyjnej przy użyciu 

dedykowanego kuponu Shopee dla klientów BLIK dostępnego na stronie https://shopee.pl/m/blik.  

11. Monety Shopee można wymienić na kupony pozwalające obniżyć koszt zamówienia w 

aplikacji mobilnej Shopee. 500 Monet Shopee to 5 zł mniej z Twojego zamówienia.  

12. Dostępne Monety Shopee są widoczne na koncie Uczestnika Akcji Promocyjnej w aplikacji 

Shopee. Z poziomu swojego konta, uczestnik Akcji Promocyjnej może weryfikować stan posiadanych 

przez niego Monet Shopee i historię ich wykorzystania. 

13. Monety Shopee są ważne przez 3 miesiące kalendarzowe, z wyłączeniem miesiąca w którym 

zostały przyznane. 



14. Monety Shopee nie mogą być wymieniane na gotówkę lub przekazane na konto innego 

użytkownika. 

15. Uczestnik może wykorzystać Monety Shopee klikając w procesie zakupu, w dedykowane pole 

oznaczone wyrażeniem „Wymień Monety Shopee”.  

16. Monety Shopee mogą zostać wykorzystane przez uczestnika promocji do obniżenia ceny 

zakupu o maksymalnie 25% ceny towaru będącego przedmiotem transakcji. 

17. Regulamin Programu „Monety Shopee”: https://shopee.pl/m/promocje-monety  Więcej 

informacji na temat Monet Shopee w FAQ: https://help.shopee.pl/portal/article/76993. W razie 

rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a Regulaminem Programu „Monety Shopee”, 

postanowienia niniejszego Regulaminu będą miał moc rozstrzygającą.    

§ 4. REKLAMACJE 

1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi 

przysługuje prawo do złożenia reklamacji. 

2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 14 dni od dnia skorzystania z Akcji 

Promocyjnej. 

3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona 

poprzez formularz w aplikacji Shopee. 

4. Składający reklamację powinien wskazać swoje dane kontaktowe, przyczynę reklamacji, treść 

żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie 

poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, 

że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony. 

6. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w 

jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy 

Uczestnikiem a Organizatorem. 

7. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację 

wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia reklamacyjnego w zakresie procedury reklamacyjnej i zgodnie z 

obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Składający reklamację może skorzystać z 

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

8. Polityka prywatności Shopee.pl jest dostępna na stronie 

https://help.shopee.pl/portal/article/64828 

§ 5. WYKLUCZENIE Z PROMOCJI 

1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Akcji Promocyjnej, jeżeli Uczestnik: 

a) narusza postanowienia niniejszego Regulaminu;  

b) w inny sposób narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w związku z Akcją 

Promocyjną. 

2. W przypadku, gdy Uczestnik podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń 

lub mające wpływ na fałszowanie danych, Organizator może wykluczyć Uczestnika z Akcji 

Promocyjnej. 



 

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest na https://shopee.pl/m/blik-regulamin.   

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa 

polskiego. 

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją 

Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 27 kwietnia 2022 r. 


