Regulamin dla Sklepów
Niniejszy Regulamin dla Sklepów [dalej: Regulamin] ma zastosowanie do stosunków pomiędzy
Decode Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Szlak 77/222,
31-153 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
KRS 0000845416, o kapitale zakładowym 5 000 zł, NIP: 6762581582, REGON: 386271286
[dalej: Spółka], której przysługują prawa do portalu internetowego i domeny … [dalej: Serwis
QuiQkart], a Sklepami, które nawiązały ze Spółką współpracę handlową na podstawie Umowy o
współpracę, dla których Spółka świadczy sprecyzowane poniżej oraz w zawieranych Umowach o
współpracę usługi pośrednictwa handlowego i usługi odbioru i dostawy na rzecz Sklepu oraz
usługi odbioru i dostawy na rzecz Klientów.
I.

Definicje

Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
Sklep – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego,
korzystający z Usług świadczonych przez Spółkę po zawarciu Umowy o współpracę i założeniu
konta w Serwisie QuiQkart.
Dane Sklepu – informacje dotyczące Sklepu, w szczególności: dane podmiotu będącego
właścicielem Sklepu, dane adresowe i kontaktowe, asortyment towarów, ceny brutto
poszczególnych towarów, minimalne kwoty zamówienia, NIP, godziny otwarcia i inne
informacje, które muszą być przekazane w celu poprawnego świadczenia Usług przez Spółkę
zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Konto Sklepu – indywidualny profil Sklepu w Serwisie QuiQkart przeznaczony dla Sklepu, do
którego dostęp uzyskiwany jest po podaniu loginu i hasła nadanego przez Spółkę.
Klient – każdy podmiot składający Zamówienie za pośrednictwem Serwisu QuiQkart lub bez
pośrednictwa Serwisu QuiQkart.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, składająca Zamówienie ze Sklepu za
pośrednictwem Serwisu QuiQkart lub bez pośrednictwa Serwisu QuiQkart.
Oferta – asortyment towarów oferowanych przez Sklep, które mogą być zamówione przez
Klienta za pośrednictwem Serwisu QuiQkart.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta obejmujące Towary będące przedmiotem Umowy ze
Sklepem, zgodnie z wyborem Klienta.
Umowa – zawierana za pośrednictwem Serwisu QuiQkart umowa pomiędzy Klientem a
Sklepem, której przedmiotem jest realizacja złożonego Zamówienia. Do zawarcia Umowy
dochodzi w wyniku zaakceptowania Zamówienia przez Sklep.
Umowa o współpracy – umowa, której przedmiotem jest usługa pośrednictwa handlowego,
usługa odbioru i dostawy na rzecz Sklepu zamówień składanych przez Sklep, usługa odbioru i
dostawy na rzecz Klientów zamówień składanych przez Klientów nie za pośrednictwem Serwisu
QuiQkart, zawierana pomiędzy Spółką a Sklepem, której zawarcie skutkuje nawiązaniem

stosunku prawnego między Spółką a Sklepem oraz rozpoczęciem świadczenia Usług przez
Spółkę na rzecz Sklepu.
Usługi – czynności świadczone na rzecz Sklepu przez Spółkę, w szczególności: publikacja
Oferty, pośredniczenie przy zawieraniu Umów, przekazywanie Zamówień do Sklepu,
umożliwienie dodawania ocen i opinii na temat realizacji Umów przez poszczególne Sklepy oraz
ich wyświetlanie, obsługa płatności, dostawa Zamówień, zapewnienie usługi Click&Collect,
umożliwienie Sklepowi składania zleceń Spółce na odbiór od dostawców i dowozu do Sklepu
zamówień składanych przez Sklep, umożliwienie Sklepowi składania zleceń Spółce na odbiór od
Sklepu i dowozu do Klienta zamówień składanych przez Klienta nie za pośrednictwem Serwisu
QuiQkart.
II.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do usług świadczonych przez Spółkę
wobec zarejestrowanych w Serwisie QuiQkart Sklepów, będących stroną Umowy o
współpracy. Korzystanie z Serwisu QuiQkart przez Klientów jest usługą świadczoną
drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. z otwarc02 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), które to
odbywa się podstawie Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach
Serwisu QuiQkart.
2. Spółka udostępnia niniejszy Regulamin za pośrednictwem Serwisu QuiQkart w sposób
umożliwiający zapoznanie się z nim przez Sklep.
3. Sklep dokonując rejestracji w Serwisie QuiQkart potwierdza, że zna i akceptuje warunki
niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w
ramach Serwisu QuiQkart.
4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu
Serwisu QuiQkart, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich
lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Sklepu.
5. Spółka zastrzega sobie prawo do wyłączenia działania Serwisu QuiQkart na czas
niezbędny do dokonywania niezbędnych prac technicznych. O wyłączeniu działania
Serwisu QuiQkart Sklep jest informowany po wejściu do Serwisu QuiQkart.
6. Sklep oświadcza, że zapoznał się z Polityką Prywatności Spółki dostępną w Serwisie
QuiQkart i będzie postępować zgodnie z tą Polityką Prywatności. Sklep nie będzie
udostępniać danych osobowych Klientów osobom trzecim i nie będzie kontaktować się z
Klientami w innych celach, niż związane z wykonywaniem Umów i świadczeniem Usług
przez Spółkę.
7. Sklep oświadcza, że posiada wszystkie wymagane licencje, koncesje i zezwolenia
niezbędne do sprzedaży określonych produktów.
8. Sklep oświadcza, że Dane Restauracji mogą być swobodnie wykorzystywane i
przetwarzane przez Spółkę bez naruszenia praw własności intelektualnej lub innych praw
osób trzecich.
9. W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez Sklep treści o
charakterze bezprawnym, w tym w szczególności:
a. danych i informacji spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia
bezpieczeństwa systemu informatycznego lub stabilności Serwisu;
b. informacji naruszających jakiekolwiek dobra Spółki lub osób trzecich;
c. innych danych i informacji naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy
prawa, w tym w szczególności treści odwołujących się do rasizmu, nacjonalizmu,
faszyzmu, czy też propagujących przemoc.

10. Sklep jest obowiązany korzystając z Serwisu postępować zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa oraz z zasadami współżycia społecznego.
11. Zakazane jest wykorzystywanie przez Sklep Usług w sposób sprzeczny z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawnymi, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający
uzasadnione interesy Spółki. W szczególności Sklep nie będzie podejmował czynności,
które mogłyby narazić Spółkę na jakąkolwiek szkodę majątkową.
12. Sklep ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w stosunku do danych
osobowych Klientów. Sklep obowiązany jest w szczególności w sposób zgodny z prawem
wypełnić obowiązek informacyjny.
III.

Rejestracja Sklepu

1. Po zawarciu Umowy o współpracy Sklep rejestruje się w Serwisie QuiQkart wypełniając
formularz rejestracji.
2. Rejestracja Sklepu w Serwisie QuiQart jest konieczne do rozpoczęcia świadczenia Usług
przez Spółkę.
3. Sklep po rejestracji w Serwisie QuiQkart uzupełnia Dane Sklepu. Sklep ma możliwość
zmiany tych Danych.
4. Sklep udostępni wszelkie wymagane przez Spółkę Dane Sklepu w celu prawidłowego
wykonywania Usług przez Spółkę.
5. Sklep jest obowiązany aktualizować w Serwisie QuiQkart wszelkie Dane Sklepu w razie
ich zmiany.
IV.

Świadczenie Usług pośrednictwa

1. Spółka świadczy na rzecz Sklepu usługi pośrednictwa handlowego skutkujące
zawieraniem Umów przez Sklep z Klientami. Na żądanie Klientów Sklepu dokonujących
Zamówienia za pośrednictwem Serwisu QuiQkart Spółka dostarcza zamówione towary
za odrębnym wynagrodzeniem płaconym przez Klienta.
2. Spółka nie jest stroną Umowy zawieranej między Klientem a Sklepem.
3. Usługa dostarczenia Zamówienia na żądanie Klienta do miejsca przez niego wskazanego
jest możliwa wyłącznie, jeśli miejsce, do którego ma być dostarczone Zamówienie
znajduje się w granicach administracyjnych miasta Krakowa.
4. Sklep ma prawo zmian cen towarów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych.
5. Cena towaru jest wiążąca od momentu akceptacji Zamówienia przez Sklep.
6. Spółka nie odpowiada za zamieszczone treści przez Sklep w Serwisie QuiQkart lub inne
osoby uprawnione przez Sklep. Spółka nie odpowiada również za ceny zamieszczone
przy poszczególnych towarach przez Sklep, na podstawie uprawnienia do zarządzania
Kontem Sklepu.
7. Spółka nie weryfikuje prawdziwości Danych Sklepu umieszczanych w Serwisie QuiQkart.
Wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone Klientom lub Spółce spowodowane
podaniem nieprawdziwych lub niekompletnych danych ponosi Sklep.
8. Sklep odpowiada za dokładność podanych Danych Sklepu.
9. Sklep nie może oferować za pośrednictwem Serwisu QuiQkart produktów nielegalnych
lub takich, których dowóz pojazdem o DMC (dopuszczalnej masie całkowitej)
nieprzekraczającej 3,5 tony nie jest możliwy.

10. Spółka nie odpowiada wobec Klienta za realizację Zamówienia przez Sklep, z którym
Klient zawarł Umowę sprzedaży.
11. Sklep niezwłocznie przekaże Spółce dodatkowe, konieczne dla poprawnego wykonywania
przez nią Usług informacje związane ze Sklepem lub oferowanymi produktami na każde
żądanie Spółki.
12. Sklep oświadcza, że Umowy są realizowane zgodnie z Danymi Sklepu wyświetlanymi
w Serwisie QuiQkart.
13. W przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta w godzinach zamknięcia Sklepu, Sklep
dokonuje akceptacji Zamówienia lub informuje o braku akceptacji w terminie 20 minut
od momentu rozpoczęcia pracy Sklepu.
14. Zamówienia są przyjmowane przez Serwis QuiQkart 24 godziny na dobę, 7 dni w
tygodniu przez cały rok. Klient ma możliwość wyboru daty i godziny dostawy dostawy
spośród dostępnych dat i godzin zaprezentowanych w Serwisie. Klient może złożyć
Zamówienie wybierając dzień przypadający maksymalnie na … dni na przód od dnia
składania Zamówienia.
15. Sklep realizuje Zamówienia w czasie, w którym jest on otwarty.
16. Umowa może być prawidłowo wykonana przez Sklep wyłącznie pod warunkiem podania
przez Klienta prawidłowych i pełnych danych adresowych i kontaktowych podczas
składania Zamówienia. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia
wszelkich nieścisłości w danych.
17. Klient może kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem za pomocą danych kontaktowych
podanych w Serwisie QuiQkart w celu uzyskania informacji o statusie realizacji Umowy.
18. Do każdego zrealizowanego Zamówienia Sklep ma obowiązek wystawić paragon fiskalny.
Sklep wystawia fakturę VAT na życzenie Klienta. W tym celu Klient niezwłocznie po
złożeniu Zamówienia, w czasie nie dłuższym niż … minut, kontaktuje się ze Sklepem i
przekazuje wymagane dane.
19. Serwis QuiQkart oferuje możliwość realizacji Umowy z wykorzystaniem usługi
„Click&Collect”, która polega na realizacji Zamówienia poprzez samodzielny odbiór
przez Klienta Zamówienia. Jeżeli Klient zdecyduje się na realizację Umowy poprzez
samodzielny odbiór Zamówienia, Sklep realizuje to Zamówienie i wydaje go Klientowi.
Godzina odbioru Zamówienia jest wskazana Klientowi drogą elektroniczną poprzez
wiadomość wysłaną przez Sklep na adres elektroniczny potwierdzający złożenie
Zamówienia.
20. W momencie dostarczenia Zamówienia Dostawca ma prawo poprosić o okazanie
dokumentu tożsamości, jeżeli Zamówienie obejmuje produkty alkoholowe lub inne
produkty, do który nabycia konieczne jest osiągnięcie określonego wieku. Jeżeli Klient nie
jest w stanie okazać odpowiedniego dokumentu, odmawia jego okazania, nie spełnia
minimalnych wymogów wiekowych lub jego zachowanie wskazuje, że znajduje się w
stanie nietrzeźwości Dostawca odmówi wydania zakupionego Towaru, do którego
nabycia Klient nie spełnia warunków. Za Zamówienie niezrealizowane z ww. powodów
odpowiada Klient, m.in. poprzez utratę prawa do zwrotu wszelkich kosztów
poniesionych w związku z Usługą.
21. Klient ma prawo według własnego uznania przekazać napiwek Dostawcy za
pośrednictwem dostępnych metod płatności online, kartą płatniczą bądź gotówką.
22. Napiwek nie jest płatnością z tytułu Usług świadczonych przez Spółkę. Napiwek jest
przeznaczony dla Dostawców.
23. W przypadku dania Napiwku poprzez płatność online Spółka przekaże Napiwek
Dostawcy.
24. Sklep ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec Klientów za jakość i
kompletność Zamówienia złożonego za pośrednictwem Serwisu QuiQkart.

V.

Płatności

1. W momencie zawarcia Umowy po stronie Klienta powstaje obowiązek płatności ceny
wynikającej z Zamówienia. Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką
Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem i kosztem dostawy.
2. Obciążenie Klienta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej
zgody.
3. Spółka oferuje następujące sposoby płatności:
− Systemy Płatności Online,
− przelew internetowy,
− płatność kartą płatniczą przy odbiorze Zamówienia,
− płatność gotówką przy odbiorze Zamówienia.
4. Spółka informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności w Serwisie podczas
składania Zamówienia w danym Sklepie. Klient musi dokonać wyboru jednego z nich
przed złożeniem Zamówienia.
5. W przypadku zamówienia przez Klienta produktów alkoholowych, jedynym możliwym
sposobem płatności za Zamówienie jest płatność kartą płatniczą.
6. Zwrot płatności online jest dokonywany w terminie … dni roboczych od momentu
uzyskania przez Spółkę informacji o odstąpieniu przez Konsumenta od zawartej Umowy
na podstawie uprawnienia opisanego w pkt. VII ppkt 4 Regulaminu świadczenia usług
drogą elektroniczną w ramach serwisu QuiQkart.
7. Zwrot płatności w przypadku odstąpienia przez Konsumenta od zawartej Umowy na
podstawie uprawnienia opisanego w pkt. VII ppkt 1 Regulaminu świadczenia usług drogą
elektroniczną w ramach serwisu QuiQkart dokonuje Sklep.
8. W przypadku niezaakceptowania Zamówienia przez Sklep zwrot płatności online jest
dokonywany przez Sklep w terminie do … dni roboczych od momentu tegoż braku
akceptacji.
9. Częściowy zwrot płatności online jest możliwy wyłącznie w przypadku niemożności
dostarczenia części Zamówienia i akceptacji realizacji części tego Zamówienia przez
Klienta oraz w przypadku odrzucenia przez Klienta zaoferowanych przez Sklep Towarów
ekwiwalentnych, jeśli zamówione przez Klienta Towary okażą się niedostępne w
asortymencie Sklepu.
10. W sytuacji, gdy kwota wskazana w podpunkcie 1 jest niższa niż kwota odpowiadająca
Zamówieniu faktycznie dostarczonemu do Klienta – w szczególności, gdy zakupiony
zostanie droższy ekwiwalent Towaru, Klient jest obowiązany niezwłocznie dopłacić
brakującą kwotę, nie później niż z chwilą wydania mu Zamówienia.
11. Zwrot płatności online i częściowy zwrot płatności online jest dokonywany na rachunek,
z którego dokonano płatności.
VI.

Odstąpienie od Umowy

1. Sklep ma obowiązek respektować uprawnienia Konsumentów wynikające z ustawy z dnia
30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).
2. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia
kosztów, w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego
osoba trzecia inna niż Spółka, objęła zamówiony Towar w posiadanie. Do zachowania
ww. terminu wystarczy wysłanie Sklepowi oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed
jego upływem na adres Sklepu podany przez Sklep w Serwisie lub na adres poczty
elektronicznej Sklepu podany przez Sklep w Serwisie. Sklep jest obowiązany aktualizować

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

w Serwisie QuiQkart wszelkie Dane Sklepu, w tym dane niezbędne do skorzystania przez
Konsumenta z prawa odstąpienia od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy
powinno zawierać informację jakich zamówionych Towarów dotyczy odstąpienie od
Umowy oraz dowód, że zakup został dokonany w Sklepie. Pomocniczy wzór formularza
oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu
świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu QuiQkart. Konsument ma
obowiązek zwrócić Towar Sklepowi lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep do
odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od
umowy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Towarów. Do
zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Sklep zwraca
Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego w związku z Umową Sprzedaży
płatności, w tym koszty dostawy.
Konsument realizuje prawo odstąpienia od Umowy wobec Sklepu, a nie wobec Spółki,
bowiem Spółka nie jest stroną Umowy. Spółka nie pośredniczy w realizacji prawa
odstąpienia od Umowy przez Konsumenta.
Prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o
prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.), nie przysługuje Konsumentowi
w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca
szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
Konsument ma prawo odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny przed
rozpoczęciem jej faktycznej realizacji. W celu odstąpienia od umowy Konsument
niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż … od momentu zawarcia Umowy, musi
poinformować Sklep o odstąpieniu od umowy poprzez kontakt telefoniczny.
Spółka nie odpowiada przed Sklepem za skuteczne odstąpienie od Umowy przez
Konsumentów lub za jakiekolwiek wynikłe z tego dla Sklepu szkody.
Sklep ma prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:
a. zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy;
b. braku aktualności zamieszczonej w Serwisie Oferty, jeśli Konsument nie zgodził
się na zaproponowane mu Towary ekwiwalentne;
c. podania przez Konsumenta nieprawidłowego lub nieosiągalnego numeru telefonu
lub adresu do dostawy.
Umowa, od której odstąpiła którakolwiek ze stron uważana jest za niezawartą.
Sklep przekazuje Spółce informacje o odstąpieniu przez którąkolwiek ze stron Umowy
niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż … .
Sklep przekazuje Spółce informacje o niezaakceptowaniu Zamówienia niezwłocznie, w
terminie nie dłuższym niż … .
Sklep ma prawo do odmowy akceptacji Zamówienia złożonego przez Klienta, jeśli
zachodzi uzasadniona wątpliwość co do ich poprawności lub autentyczności.
Spółka zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia kolejnego Zamówienia od Klienta, który
uprzednio nie wykonał Umowy, w szczególności, jeśli nie uiścił płatności za Zamówienie
lub był nieobecny w miejscu dostawy lub nie odebrał Zamówienia skorzystawszy z usługi
Click&Collect.

VII.

Reklamacje

1. Sklep ma obowiązek respektować uprawnienia Klientów wynikające z roszczeń
reklamacyjnych.
2. Reklamacje dotyczące Oferty, Zamówienia lub realizacji Umowy są składane
bezpośrednio do Sklepu wykorzystując dane kontaktowe Sklepu zamieszczone w
Serwisie. Spółka nie pośredniczy przy przekazywaniu i rozpatrywaniu reklamacji
dotyczących ww. kwestii.

VIII. Zasady zamieszczania ocen i wpisów w Serwisie QuiQkart przez Klienta
1. Spółka umożliwia Klientom dokonanie w Serwisie QuiQkart oceny wykonania Umów
przez poszczególne Sklepy poprzez możliwość przyznawania gwiazdek lub wystawiania
opinii w formie komentarzy.
2. Klient może ocenić wykonanie Umowy po odebraniu przez niego zrealizowanego
Zamówienia.
3. Spółka jest upoważniona do ujawnienia zamieszczonych ocen wszystkim użytkownikom
Serwisu.
4. Spółka ujawnia w Serwisie w ciągu … dni od dnia ich zamieszczenia przez Klienta w
Serwisie.
5. Spółka zastrzega sobie prawo do usunięcia zamieszczonych przez Klientów ocen.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy, oceny wystawione przez Konsumentów nie będą
publikowane.
7. Niedopuszczalne jest publikowanie treści nawołujących do nienawiści rasowej,
wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa,
a także wulgaryzmów, reklam (również treści mogących stanowić reklamę ukrytą),
odesłań do innych stron internetowych oraz innych treści niezgodnych z prawem, lub
naruszających dobra osobiste osób trzecich.
8. Klient zamieszcza wpisy w Serwisie wyłącznie na własną odpowiedzialność.
IX.

Usługa odbioru i dostawy na rzecz Sklepu

1. Spółka świadczy na rzecz Sklepu usługi związane z dokonywaniem w imieniu i na rzecz
Sklepu odbioru od dostawcy i następnie dowozu do Sklepu zamówień składanych przez
Sklep u dostawcy towarów z Krakowa.
2. Spółka nie weryfikuje prawdziwości danych dostawcy przekazanych przez Sklep. Wszelką
odpowiedzialność za szkody wyrządzone dostawcy lub Spółce spowodowane podaniem
nieprawdziwych lub niekompletnych danych ponosi Sklep.
3. Sklep odpowiada za dokładność podanych danych dostawcy.
4. Sklep niezwłocznie na każde żądanie Spółki przekaże Spółce dodatkowe, konieczne dla
poprawnego wykonywania przez nią Usług, informacje związane z dostawcą.
5. Spółka oświadcza, że usługa odbioru i dostawy na rzecz Sklepu jest realizowane zgodnie z
danymi dostawcy przekazanymi przez Sklep.
6. Usługa może być prawidłowo wykonana przez Spółkę wyłącznie pod warunkiem podania
przez Spółkę prawidłowych i pełnych danych adresowych i kontaktowych podczas
zlecania usługi odbioru i dostawy. Sklep jest zobowiązany do natychmiastowego
zgłoszenia wszelkich nieścisłości w danych.
X.

Usługa odbioru i dostawy na rzecz Klienta

1. Spółka świadczy na rzecz Sklepu usługi związane z dokonywaniem odbioru od Sklepu
zamówienia złożonego nie za pośrednictwem Serwisu QuiQkart przez Klienta i następnie
dowozu do Klienta zamówienia na adres wskazany przez Sklep.
2. Spółka nie weryfikuje prawdziwości danych Klienta przekazanych przez Sklep. Wszelką
odpowiedzialność za szkody wyrządzone Klientowi lub Spółce spowodowane podaniem
nieprawdziwych lub niekompletnych danych ponosi Sklep.
3. Sklep odpowiada za dokładność podanych danych Klienta.
4. Sklep niezwłocznie na każde żądanie Spółki przekaże Spółce dodatkowe, konieczne dla
poprawnego wykonywania przez nią Usług, informacje związane z Klientem.

5. Spółka oświadcza, że usługa odbioru i dostawy do Klienta jest realizowane zgodnie z
danymi Klienta przekazanymi przez Sklep za pośrednictwem Serwisu QuiQkart. W tym
celu Sklep korzystając ze swojego Konta Sklepu korzysta z opcji „Stwórz nową dostawę”
uzupełniając wszystkie wymagane do prawidłowej realizacji usługi przez Spółkę dane
Klienta.
6. Usługa może być prawidłowo wykonana przez Spółkę wyłącznie pod warunkiem podania
przez Sklep prawidłowych i pełnych danych adresowych i kontaktowych podczas zlecania
usługi odbioru i dostawy. Sklep jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia
wszelkich nieścisłości w danych.
XI.

Pozostałe postanowienia

1. Podstawą łączącego Spółkę ze Sklepem stosunku prawnego jest Umowa o współpracy.
Niniejszy Regulamin pełni wobec Umowy o współpracy funkcję uzupełniającą.
2. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w
szczególności zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany
kursu walut, zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym
Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu QuiQkart.

