REGULAMIN SERWISU

§1. Postanowienia ogólne serwisu
1.1 Witryna znajdująca się pod adresem szkolnaksiazka.pl, zwana dalej SzkolnaKsiążka.pl jest
serwisem internetowym służącym do przeglądania i/lub wystawiania ogłoszeń podręczników
szkolnych w celu ich sprzedaży. Głównym celem serwisu jest realizowanie usługi kiermaszu
internetowego. Strona funkcjonuje na zasadach zbliżonych do innych popularnych portali
aukcyjnych.
1.2 Serwis jest pośrednikiem pomiędzy sprzedawcą a kupującym i umożliwia kontakt stron w celu
zakupu/sprzedaży podręczników szkolnych. Sprzedawca udostępnia w ogłoszeniu wybrane
przez siebie dane kontaktowe (spośród możliwych: numer telefonu, profil Facebook), a
kupujący korzystając z nich ustala szczegóły zakupu.
1.3 Administratorem serwisu jest HyperCode Antoni Przymus, kontakt@hypercode.pl.

§2. Dodawanie ogłoszenia
2.1 Każda książka wystawiana w ogłoszeniu powinna posiadać szczegółowy opis stanu używana,
określony według następujących przykładów:
Stan: bardzo zły – pozaginane rogi, zniszczona okładka, brakujące strony, wady wizualne
wpływają na zawartość książki i utrudniają czytanie
Stan: zły – pozaginane rogi, zniszczona okładka, książka posiada wszystkie strony, wady
wizualne mogą wpłynąć na zawartość książki i utrudniać czytanie
Stan: średni – pozaginane rogi, zniszczona okładka, książka posiada wszystkie strony, wady
wizualne lekko wpływają na zawartość książki
Stan: dobry – lekko pozaginane rogi, lekko zniszczona okładka, brak trudności w czytaniu
Stan: bardzo dobry – drobne przebarwienia okładki, dopuszczalne pozaginane rogi
Stan: idealny – książka wyglądająca jak nowa
2.2 Wszelkie ślady używania, wady wizualne powinny zostać uwiecznione na zdjęciach dołączonych
do ogłoszenia oraz przedstawione w opisie.
2.3 Opisy książek powinny składać się z pełnego tytułu książki, autora, wydawnictwa, daty wydania
oraz numeru dopuszczenia MEN.
2.4 Tytuł ogłoszenia powinien jasno określać przedmiot ogłoszenia (w szczególności klasę, dla
której przeznaczone są podręczniki).
2.5 Niedopuszczalna jest sprzedaż uzupełnionych odpowiedziami zbiorów zadań.
2.6 Niedopuszczalna jest sprzedaż innych książek/podręczników niż dopuszczonych przez MEN do
realizowania podstaw programowych.

§3. Użytkowanie serwisu
3.1 Do prawidłowego funkcjonowania serwisu wymagane jest włączenie obsługi skryptów
JavaScript w przeglądarce oraz ciasteczek (tzw. Cookies). Witryna internetowa jest stworzona
przede wszystkim na urządzenia typu laptop, desktop PC. Korzystanie z witryny na urządzeniach
mobilnych może sprawiać problemy.
3.2 Wszelkie błędy w funkcjonowaniu serwisu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze serwisu.
3.3 Korzystanie z serwisu wbrew jego założeniom może skutkować zablokowaniem konta.
3.4 Do prawidłowego realizowania usługi kiermaszu internetowego wymagane jest utworzenie
konta.
3.5 W celu utworzenia konta w serwisie gromadzimy podstawowe dane rejestracyjne: imię,
nazwisko, numer telefonu, adres email oraz zaszyfrowane hasło.
3.6 Po sfinalizowaniu sprzedaży sprzedawca winien jest niezwłocznie oznaczyć ogłoszenie jako
„zakończone” w zakładce Moje ogłoszenia.

