Korzyści dla startupów AIP
Możliwość prowadzenia sklepu w serwisie allegro.pl bez posiadania działalności gospodarczej.

Jak skorzystać z usługi?
1. Startup zakłada konto na Allegro, zawierające dane Fundacji.
2. Startup aktywuje konto przelewem weryfikacyjnym (przelew z rachunku startupu lub osoby, która zawarła umowę ze
startupem).
3. Startup wypełnia wniosek o dołączenie do Allegro (ostatnia strona niniejszego PDFa) i przesyła go do podpisu swojego
opiekuna w AIP - contracts@aip.link
4. Podpisany wniosek startup załącza do wniosku fakturowego wysyłanego do Allegro.
5. Po otrzymaniu wniosku, admin z Allegro mailowo kontaktuje się z opiekunem startupu w AIP celem potwierdzenia wydania
zgody na założenie konta.
6. Opiekun AIP potwierdza mailowo zgodę adminowi z Allegro.
7. Konto zostaje aktywowane.

Wniosek o dołączenie Startupu AIP do Allegro
Dane startupu:
Imię i Nazwisko właściciela konta: ………………………………………………….
Nazwa Startupu: …………………………………………………………………………….
Adres email: ……………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy:………………………………………………………………………
Numer subkonta AIP (podpiętego do konta na Allegro, z którego zostanie wykonany przelew weryfikacyjny)
……………………………………………………………………………………………………………………….
Informacja o wszystkich sprzedawanych produktach: ……………………………………………………………………………
Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem platformy Allegro i jego załącznikami i zobowiązuje się do ich przestrzegania, w tym w szczególności w
zakresie wprowadzania do obrotu towarów pochodzących z legalnego źródła, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa i nie będę oferować do sprzedaży
Towarów zakazanych i dopuszczonych warunkowo wskazanych w załączniku nr 1 Regulaminu Allegro oraz których sprzedaż w ramach AIP nie jest możliwa lub gdy
sprzedaż wymaga spełnienia dodatkowych obowiązków – bez ich spełnienia. Oświadczam, iż zobowiązany jestem do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z
działalnością prowadzoną za pośrednictwem Allegro, w tym w szczególności do terminowego regulowania prowizji na rzecz operatora Allegro.
Podpis właściciela Startupu:………………………………………………………….
Dane osoby zatwierdzającej (reprezentującej AIP)
Oświadczam, że powyższa osoba prowadzi startup w ramach Inkubatorów AIP i wyrażam zgodę na aktywację konta startupu na Allegro
Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej: ……………………………………………
Adres e-mail: ……………………………………………
Podpis osoby zatwierdzającej (AIP) ……………………………………………………………………………………

