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Regulamin Usługi Marketplace pkt.pl

1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi  „Marketplace pkt.pl” przez WeNet Group S.A. (zwaną dalej: „WeNet  Group”) z siedzibą 

w Warszawie, spółkę prawa handlowego wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000681163, o kapitale zakładowym w wysokości 

4.950.000 PLN, posługującą się numerami: NIP 7010046065 oraz REGON 140756502. 

2. Usługa Marketplace polega na opracowaniu przez WeNet Group, w oparciu o materiały źródłowe Klienta, Karty produktów lub usług 

Klienta, w maksymalnej liczbie wynikającej ze specyfikacji pakietu oraz jej publikacji na platformie marketplace w serwisie pkt.pl lub/i 

platformie partnera zewnętrznego. 

3. W przypadku usługi Marketplace, o której mowa w punkcie powyżej Klient zobowiązany jest w dacie zawarcia Umowy wskazać WeNet 

Group produkty/ usługi, które mają być publikowane na wskazanej w specyfikacji pakietu platformie marketplace, w liczbie nie 

większej niż określona w Pakiecie. 

4. Na podstawie dostarczonych przez Klienta informacji lub wytycznych  dotyczących produktów/ usług Klienta oraz w oparciu o 

aktualne standardy wyszukiwarek internetowych, WeNet Group opracuje Karty produktów/usług prezentujące: nazwę 

produktu/usługi; opis produktu/usługi; cenę produktu/usługi (jeśli zostanie podana przez Klienta) lub komunikat „Zapytaj o cenę”; 

zdjęcia Klienta (jeśli Klient dostarczy zdjęcia, do których przysługują mu prawa własności intelektualnej) lub uniwersalne zdjęcie bądź 

ikonę graficzną z bazy dostępnej w WeNet Group.  

5. Do treści przygotowanej i opublikowanej przez WeNet Group na marketplace pkt.pl lub/i platformie partnera zewnętrznego Karty 

produktów/usług Klient ma prawo zgłoszenia nie więcej niż dwóch poprawek. W przypadku braku zgłoszonych uwag w terminie 3 dni 

kalendarzowych od dnia przesłania przez WeNet Group linku do Karty produktów/usług do akceptacji, WeNet Group uzna, że Klient 

wyraził akceptację domyślną na publikację produktów/usług na marketplace w serwisie pkt.pl lub/i platformie partnera 

zewnętrznego. 

6. W trakcie obowiązywania Umowy, Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia drogą mailową do 4 aktualizacji w roku, dotyczących 

danych publikowanych w Karcie produktu/usługi na marketplace w serwisie pkt.pl lub/i platformie partnera zewnętrznego. 

7. Niedostarczenie przez Klienta informacji lub wytycznych dotyczących produktów/ usług Klienta nie powoduje wstrzymania realizacji 

pozostałych elementów Umowy. W przypadku dostarczenia przez Klienta powyższych informacji lub wytycznych w terminie 

późniejszym, okres publikacji produktów/usług na marketplace pkt.pl jest tożsamy z okresem publikacji wskazanym w Umowie. Tym 

samym dostarczenie przez Klienta powyższych informacji lub wytycznych z opóźnieniem nie skutkuje wydłużeniem czasu publikacji 

Karty produktów/usług na marketplace pkt.pl lub/i platformie partnera zewnętrznego. 

8. W przypadku niedostarczenia przez Klienta informacji lub wytycznych dotyczących  produktów/ usług Klienta  lub dostarczenia 

przedmiotowych informacji lub wytycznych ze znacznym opóźnieniem utrudniającym lub uniemożliwiającym WeNet Group 

prawidłowe wykonanie Usługi, Klient przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje fakt, że ten element Umowy nie zostanie zrealizowany 

z przyczyn leżących po stronie Klienta i nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia określonego w Umowie. Klientowi nie 

przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.  

9. W przypadku dostarczenia przez Klienta linku do XML w wymaganym przez WeNet Group formacie, na platformie marketplace w 

serwisie pkt.pl lub/i platformie partnera zewnętrznego będą publikowane produkty/usługi Klienta w zakresie oraz z treściami 

udostępnionymi bezpośrednio przez Klienta.  

10. Usługa „Produkty/usługi na marketplace pkt.pl”  jest świadczona przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące - w zależności od oferty 

wskazanej w Umowie, licząc od dnia publikacji. 

11. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu „Świadczenia Usług 

Reklamowych” - dostępnego pod adresem: https://wenet.pl/regulaminy/ 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 1.10.2021 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Usługi Marketplace pkt.pl  i akceptuję jego postanowienia. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(pieczęć Klienta oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Klienta) 

......................................... 

(data) 

https://wenet.pl/regulaminy/

