Załącznik nr 3: Zasady tworzenia opisu Transakcji na KUPTAM.

1. W celu stworzenia opisu Transakcji Sprzedający wypełnia dostępny na stosownej stronie
KUPTAM formularz sprzedaży, w którym należy w szczególności zamieścić tytuł Transakcji, opis
Towaru oraz rodzaj i sposób przeprowadzenia Transakcji (w tym określić czas trwania Transakcji
oraz zgodnie z wyborem: określić cenę wywoławczą i zaznaczyć, czy oferta wystawiona ma być
jako opcja Kup Teraz czy jako Licytacja). Opis Transakcji powinien być uzupełniony o co najmniej
jedno zdjęcie Towaru.
2. Zabronione jest umieszczanie w opisie Transakcji treści naruszających przepisy prawa,
Regulaminu KUPTAM, a także słów, wyrażeń bądź zwrotów, które zostały użyte niezgodnie z
normami obyczajowymi oraz treści drastycznych.
3. Istotne dla Transakcji treści powinny być wprowadzane w formie tekstowej w języku polskim.
Dopuszczalne jest prezentowanie w Ofercie przez Użytkownika treści, które zapisane są na
serwerach zewnętrznych (nienależących do INNOKREA), jednakże nie mogą to być treści istotne.
4. Oferta nie może zawierać reklam, treści promocyjnych i ogłoszeniowych (np. propozycji
„kupię/zamienię”) oraz innych elementów ułatwiających zakup towarów i usług poza KUPTAM.
5. Niedopuszczalne jest pozostawienie Kupującemu w ramach Oferty wyboru co do jednej bądź
kilku istotnych cech Towaru, takich jak np. rozmiar, model itp. W Ofercie obejmującej wiele sztuk
Towaru, dopuszczalne jest umożliwienie wyboru koloru bądź wzoru graficznego pod warunkiem,
że Sprzedający prezentuje aktualną informację o ilości dostępnych kolorów lub wzorów
graficznych.
6. Zabronione jest umieszczanie w treści Oferty, w tym w jej tytule i parametrach, słów kluczowych
w celu manipulowania wynikami wyszukiwania Towarów w KUPTAM.
7. Elementy HTML, JavaScript, Java lub innych języków programowania bądź jakiekolwiek inne
technologie nie mogą być stosowane do jakichkolwiek działań negatywnie wpływających na
funkcjonowanie KUPTAM lub wprowadzających innych Użytkowników w błąd.
8. W treści Oferty Sprzedający może zamieszczać adresy stron internetowych (w jakiejkolwiek
formie np. odsyłaczy, linków) wyłącznie w przypadku, gdy:
a. za ich pośrednictwem nie jest prowadzona działalność handlowa, a treści, do których
odsyłają, służą wyłącznie do poszerzenia informacji o Towarze;
b. jest to przedmiot Oferty, np. domena internetowa, usługa hostingowa, serwis
internetowy.
9. W ramach Oferty Sprzedający może udzielić rabatu lub zaoferować bezpłatny dodatek do Towaru
(gratis), pod warunkiem, że Kupujący otrzymujący rabat lub bezpłatny dodatek nie jest wyłaniany
w drodze losowania.
10. Cena Towaru określona w Ofercie przez Sprzedającego musi być wskazana w wysokości brutto.
11. Sprzedający zobowiązany jest przedstawić Towar na co najmniej jednym zdjęciu (miniaturce)
umieszczonym na serwerze należącym do INNOKREA. Zdjęcie to musi spełniać poniższe
wymagania:
a. Prezentacja Towaru na zdjęciu musi mieć taką formę i postać, aby nie budziła
wątpliwości, co do faktycznego i rzeczywistego przedmiotu sprzedaży, w ramach danej
Oferty.
b. Towar prezentowany powinien być na białym i czystym tle, bez jakichkolwiek
dodatkowych elementów, w szczególności tekstów, elementów graficznych, ramek,
logotypów, itp.
c. W przypadku gdy zdjęcie Towaru nie pozwala na przedstawienie jego istotnych cech
takich jak kolor, smak, zapach, dozwolone jest graficzne określenie ich na miniaturce.

