“Pay with Visa” Zasady i warunki
1. Niniejsze warunki “Visa Campaign” („Warunki”) dotyczą wszystkich zniżek promocyjnych wydawanych
przez AliExpress.com w związku z promocją dla nowych użytkowników AliExpress.com. Organizatorem
promocji jest Alibaba.com Singaporze 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. (A) Warunki promocji dla nowych użytkowników AliExpress.com. -Rejestracja nowego użytkownika z
pomocą płatności Visa, który wcześniej nie złożył zamówienia ani nie dokonał zakupu na AilExpress.com
(„Nowy Kupujący”) upoważnia go do odliczenia 3 USD od całkowitej kwoty należnej za pierwszą
transakcję na AliExpress.com, pod warunkiem, że łączna kwota do zapłaty przekracza 4 USD. Zniżka
nalicza się automatycznie. Korzystanie ze zniżki podlega dalszym warunkom: a) Zniżka może być użyta
tylko raz przez każdego Nowego Kupującego i wyłącznie dla pierwszej transakcji na platformie
AliExpress, pod warunkiem, że łączna kwota należna za tę transakcję przekracza 4 USD.
b) Promocja obowiązuje od 1.11.2020 to 31.12.2020 r.- Organizator ma prawo zmienić datę zakończenia
promocji. Wszystkie próby uczestnictwa w promocji poza okresem trwania promocji nie będą
realizowane. c) Rabat promocyjny będzie dostępny tylko na terenie Polski pod adresem
pl.aliexpress.com (strona www i aplikacji mobilna) i dla transakcji, wykonanych płatnością Visa
obsługiwanymi przez polskie banki, w których adres wysyłki znajduje się na terenie Polski. d) Wszelkie
korzystanie z zniżki promocyjnej będzie przez cały czas podlegać Warunkom korzystania ze zniżki
AliExpress (dostępnym pod adresem
https://service.aliexpress.com/page/knowledge?pageId=37&category=1000022028&knowledge=10600
15167&language=en).
(B) Warunki promocji dla wszystkich użytkowników AliExpress.com. Użytkownicy już zarejestrowani w
AliExpress.com mogą zostać odliczeni 5 USD od całkowitej kwoty należnej za transakcję dokonaną na
AliExpress.com, pod warunkiem, że całkowita kwota do zapłaty przekracza 35 USD a płatność odbywa się
za pomocą Visa. Zniżka jest obliczana automatycznie. Korzystanie z rabatu podlega innym warunkom: a)
Z rabatu może skorzystać tylko jeden raz każdy użytkownik AliExpress.com, pod warunkiem, że całkowita
kwota należąca do tej transakcji przekracza 35 USD. b) Okres promocji: od 11/11/2020 do 12/11/2020
oraz 23/11/2020 do 27/11/2020. Organizator ma prawo zmienić daty zakończenia promocji. Wszelkie
próby udziału w promocji poza okresem promocji nie wymagają wdrożenia. c) Rabat jest dostępny tylko
w Polsce w ramach usługi pl.aliexpress.com (strona internetowa i aplikacja mobilna). d) 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=10600
15167&language=en)

3. 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.
4. W sytuacji, gdy użytkownik korzysta z kwalifikującej się płatności Visa, która pozwala mu uczestniczyć i
korzystać z promocji, AliExpress zastrzega sobie prawo do bazowania na wewnętrznych informacjach
dotyczących płatności Visa. Takie ustalenie przez AliExpress będzie ostateczne i wiążące.

