
REGULAMIN PRZYZNAWANIA I KORZYSTANIA Z WYRÓŻNIEŃ
“ODZNAKA DOBRYCH CEN DEALAVO” ORAZ “CERTYFIKAT DOBRYCH CEN

DEALAVO”
obowiązujący od 9.06.2021 r.

Art. 1 Postanowienia wstępne

1. Organizatorem przedsięwzięcia oraz podmiotem uprawnionym do przyznania
Odznaki Dobrych Cen Dealavo (dalej: “Odznaka”) oraz Certyfikatu Dobrych Cen
Dealavo (dalej: “Certyfikat”) jest Dealavo Sp. z.o.o., wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000614817 (dalej: “Organizator”).

2. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie sklepów internetowych, które oferują
relatywnie niskie ceny i ułatwienie komunikacji tego faktu na stronie internetowej
sklepu.

Art. 2 Uczestnicy przedsięwzięcia

1. Uczestnikiem przedsięwzięcia może zostać każdy sklep internetowy działający na
rynku polskim. Sklep może zostać nominowany bezpośrednio przez Organizatora
(bez wymaganych działań ze strony sklepu) lub zgłosić chęć weryfikacji atrakcyjności
oferty samodzielnie.

2. Warunkiem otrzymania Odznaki oraz Certyfikatu jest posiadanie atrakcyjnej cenowo
oferty według metodologii ustalonej przez Organizatora. Organizator samodzielnie
weryfikuje atrakcyjność oferty z wykorzystaniem narzędzia do monitoringu cen.

3. Organizator nie ma obowiązku uzasadnienia decyzji przyznania lub nieprzyznania
Odznaki oraz Certyfikatu.

4. Odznaka oraz Certyfikat są przyznawane na podstawie danych zebranych w
momencie przeprowadzania analizy. Po przyznaniu Odznaki i Certyfikatu Organizator
nie kontynuuje monitorowania oferty Uczestników i w związku z tym nie odpowiada
za zmiany w polityce cenowej sklepu.

Art. 3 Korzystanie z Odznaki oraz Certyfikatu

1. Podmiot, który nie otrzymał dedykowanego Certyfikatu, nie ma prawa umieścić
Odznaki ani Certyfikatu na stronie internetowej.

2. Uczestnik przedsięwzięcia, któremu została przyznana Odznaka oraz dedykowany
Certyfikat, ma prawo do umieszczenia Odznaki oraz Certyfikatu na swojej stronie
internetowej.

3. Odznakę można umieścić na stronie tylko w sposób udostępniony przez
Organizatora - za pomocą kodu html zawierającego Odznakę oraz link do-follow do
strony internetowej Organizatora.

4. Odznaka oraz Certyfikat są przyznawane na konkretny rok. Sklep nie ma obowiązku
usuwania Odznaki lub Certyfikatu ze strony po zakończeniu przedsięwzięcia, jednak
należy wskazać, w którym roku zostało przyznane wyróżnienie.

5. Wszelkie ewentualne reklamacje związane z uczestnictwem w przedsięwzięciu
powinno być zgłaszana w formie elektronicznej na adres e-mai:
contact@dealavo.com.


