
 
Regulamin Promocji "Pakiet Korzyści” 

 
Słownik 
 

1. Użytkownik - osoba fizyczna która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do 
czynności prawnych bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej która zarejestruje się w Shoplo.com. 

2. Shoplo - oznacza spółkę Shoplo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą przy ul. Inflanckiej 4c, 00-189 Warszawa NIP: 5213630420 o kapitale 
zakładowym 88 300 zł.  

3. Regulamin Promocji - oznacza niniejszy regulamin. 
4. Pakiet Korzyści - zestaw zniżek, rabatów, preferencyjnych warunków cenowych na 

usługi, produkty partnerów Shoplo  
 
Regulamin 
 

1. Organizatorami promocji przewidzianej Regulaminem jest Shoplo z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Inflanckiej 4c, 00-189  

2. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków Promocji. 
3. Możliwość skorzystania z promocji opisanej w Regulaminie uzależniona jest od 

akceptacji Regulaminu Shoplo, Regulaminu Usług, Regulaminu Promocji. 
4. Z promocji przewidzianej Regulaminem może skorzystać osoba pełnoletnia, będąca 

równocześnie Klientem Shoplo, Klientem PKO Banku Polskiego SA oraz Klientem 
eService, z tym zastrzeżeniem, że jeden użytkownik może uzyskać Pakiet Korzyści 
na korzystanie z usług jedynie w odniesieniu do jednego sklepu internetowego. 
Warunki skorzystania z Promocji:  
 

a. Użytkownik musi posiadać opłacone konto Shoplo 
b. Użytkownik musi posiadać aktywny rachunek w PKO Banku Polskim SA  
c. Użytkownik musi posiadać aktywne konto w serwisie eService, którego 

oprogramowanie jest zintegrowane ze sklepem internetowym Shoplo, będące 
jedynym z rodzajów płatności wykorzystanych w sklepie Shoplo  
 

5. Shoplo w ramach Promocji oferuje Użytkownikom opisanym powyżej, następujące 
Pakiety Korzyści, w zależności od wybranego pakietu:  
 

a. Dla Klientów korzystających z pakietu Starter - Pakiet Korzyści 0 zł  
b. Dla Klientów korzystających z pakietu Pro - Pakiet Korzyści 3000 zł  
c. Dla Klientów korzystających z pakietu Advanced - Pakiet Korzyści 3000 zł  
d. Dla Klientów korzystających z pakietu VIP - Pakiet Korzyści 10 000 zł  

 
6. Warunki promocyjne przewidziane Regulaminem nie łączą się z warunkami innych 

promocji organizowanych przez Shoplo.  
7. Na Pakiet Korzyści składają się zniżki na narzędzia i usługi zewnętrzne wspierające 

rozwój e-sklepu. Lista wszystkich zniżek jest dostępna na stronie: shoplo.pl/benefits. 



8. Klient może skorzystać z danej zniżki tylko jeden raz. 
9. W przypadku zmiany pakietu na wyższy lub niższy całkowita wysokość zniżek 

dostępnych w Pakiecie Korzyści, o których mowa w punkcie 5. powyższego 
Regulaminu, uzależniona jest od rodzaju pakietu, z którego po zmianie aktualnie 
korzysta użytkownik. 

10. Liczba, wysokość oraz rodzaj zniżek dostępnych na stronie: shoplo.pl/benefits może 
ulec zmianie. Shoplo zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nowych korzyści oraz 
wycofania aktualnie dostępnych.  

11. Promocja “Pakiet Korzyści” jest bezterminowa (do odwołania).  
 


