„Dzień Singla z BLIK” na AliExpress: zasady i warunki

1.

Niniejsze warunki “Dzień Singla z BLIK” na AliExpress („Warunki”) dotyczą wszystkich zniżek
promocyjnych wydawanych przez pl.AliExpress.com w związku z promocją dla użytkowników
pl.AliExpress.com. Organizatorem promocji jest Alibaba.com Singapore E-commerce Private Limited,
spółka zarejestrowana w Singapurze z siedzibą w Singapurze przy ulicy 8 Shenton Way, nr 45-01 AXA
Tower (068811) zwana dalej „AliExpress”.

2.

Warunki promocji dla wszystkich użytkowników pl.AliExpress.com. Użytkownicy już zarejestrowani w
pl.AliExpress.com mogą otrzymać odliczenie 10 USD od całkowitej kwoty należnej za transakcję dokonaną
na pl.AliExpress.com, pod warunkiem, że całkowita kwota do zapłaty przekracza 60,00 USD a płatność
odbywa się za pomocą BLIK. Zniżka jest obliczana automatycznie. Korzystanie z rabatu podlega innym
warunkom:
a) Z rabatu może skorzystać tylko jeden raz każdy użytkownik pl.AliExpress.com podczas 11.11 oraz 12.11,
pod warunkiem, że całkowita kwota należąca do tej transakcji przekracza 60.00 USD i odbywa się w
godzinach miedzy 09:00 a 10:00 (CET) w dniu 11.11.2021 oraz 12.11.2021 w godzinach między 21:00 a
22:00 (CET). Dostępność kodów jest limitowana.
b) Istnieje ograniczona liczba rabatów.
c) Okres promocji: od 11.11.2021 do 12.11.2021. Organizator ma prawo zmienić daty zakończenia
promocji, wyłącznie w przypadku wyczerpania puli rabatów.
d) Rabat jest dostępny tylko w Polsce w ramach usługi pl.Aliexpress.com (strona internetowa i aplikacja
mobilna).
e) Wszelkie korzystanie z Rabatu promocyjnego będzie przez cały czas podlegać Warunkom i zasadom
kuponów AliExpress (dostępnym pod adresem
https://service.aliexpress.com/page/knowledge?pageId=37&category=1000022028&knowledge=106001516
7&language=en).

3.

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w treści między wersją angielską a innymi wersjami językowymi
niniejszych Warunków w języku innym niż angielski, wersja angielska będzie rozstrzygająca.

4.

Wszelkie spory, roszczenia lub czynności prawne wynikające z niniejszych warunków lub w związku z nimi
podlegają prawu Hongkongu, bez względu na zasady kolizyjne i muszą być wniesione do właściwego sądu
w Hongkongu.

5.

W sytuacji, gdy użytkownik korzysta z kwalifikującej się płatności BLIK, która pozwala mu uczestniczyć i
korzystać z promocji, AliExpress zastrzega sobie prawo do bazowania na wewnętrznych informacjach
dotyczących płatności BLIK. Takie ustalenie przez AliExpress będzie ostateczne i wiążące.

