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Program Autoryzowanego Sprzedawcy 3mk
Regulamin
§ 1 Postanowienia ogólne

1.

Celem niniejszego Regulaminu jest uregulowanie zasad współpracy handlowej pomiędzy
Producentem 3mk, a Sprzedawcą Detalicznym, w celu sprzedaży Klientom Produktów 3mk

2.

Przez „Produkty 3mk” rozumie się produkty 3mk, wymienione na stronie internetowej: 3mk.pl.

3.

Przez „Autoryzowanego Sprzedawcę Detalicznego” rozumie się Sprzedawcę legitymującego się
mailowym potwierdzeniem regulaminu, wobec którego został wydany „Certyfikat AS 3mk”.
Zasady przyznawania Sprzedawcom Certyfikatu AS 3mk, określa § 2 niniejszego Regulaminu.

4.

„Certyfikat AS 3mk” działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie zapewnia Sprzedawcy
praw wyłączności na posiadanie Certyfikatu. Sprzedawcy wiadomym jest, że Producent 3mk,
zamierza zawrzeć stosowne umowy o współpracy handlowej także z innymi Sprzedawcami.

5.

„Klient” oznacza odbiorcę końcowego kupującego Produkty 3mk – klienta indywidualnego,
będącego klientem docelowym (dedykowanym) dla Sprzedawcy.

§ 2 Zasady przyznawania regulaminu

1.

Program przeznaczony jest dla Sprzedawcy, który dochowuje staranności przy obsłudze
Klientów wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej
oraz ma na uwadze renomę Producenta, w szczególności zapewnia odbiorcom szeroką ofertę
Produktów, zadba o wysoką jakością prezentacji Produktów w punktach sprzedaży: sklepie,
sklepie internetowym, na aukcjach internetowych,

2.

Certyfikat AS 3mk przyznawany jest przez Producenta.

3.

Certyfikat AS 3mk jest jednoznaczny z przyznaniem Sprzedawcy statusu Sprzedawcy
Autoryzowanego. Certyfikat jest przyznawany na miesiąc.

4.

Producentowi służy prawo comiesięcznej oceny Sprzedawcy posiadającego Certyfikat AS 3mk.

5.

Ocenie przez Producenta podlega wypełnianie przez Sprzedawcę obowiązków wynikających
z Regulaminu, a przede wszystkim:
a) terminowość i sposób rozpatrywania zgłoszonych przez Klientów reklamacji Produktu,
b) dbałość Sprzedawcy o markę i renomę Produktu,

§ 3 Obowiązki Producenta

1.

W ramach Programu Producent zobowiązuje się do zapewnienia Sprzedawcy:
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a) dostępu on-line do materiałów marketingowych na stronie: 3mk.pl/centrumasa.
Sprzedawcy zostanie udostępnione hasło,
b) przekazania Sprzedawcy Certyfikatu ASa 3mk w wersji cyfrowej,
c) gwarancji oryginalności Produktów,
d) wskazywania Autoryzowanego Sprzedawcy Detalicznego jako preferowanego sprzedawcę
w przypadku kierowanych do Producenta zapytań Klientów.

§ 4 Obowiązki Sprzedawcy

1.

W ramach Programu, Sprzedawca zobowiązuje się do:
a) kształtowania i utrzymywania wysokiego standardu sposobu prowadzenia spraw
handlowych oraz dbania o to, aby jego pracownicy lub przedstawiciele przestrzegali zasad
prowadzenia spraw handlowych, odpowiadających takiemu wysokiemu standardowi.
b) udzielania Klientom lub potencjalnym Klientom profesjonalnych i rzetelnych informacji
o Produktach i pomocy przy wyborze odpowiedniego z punktu widzenia potrzeb Klienta
rodzaju Produktu, oraz przekazywania Klientom lub potencjalnym Klientom wyłącznie
oryginalnych materiałów promocyjnych dotyczących Produktu,
c) wydania Klientom produktów w ich oryginalnych opakowaniach.

§ 5 Zmiana cen i zmiana Produktów

1.

Producent jest uprawniony do wprowadzania zmian w ramach Sugerowanych Cen Producenta.
Zmiany te Sprzedawca może śledzić na naszym oficjalnym koncie allegro SmA-3mk.

2.

Sprzedawca uprawniony jest do samodzielnego kształtowania ceny za Produkt w stosunku
do swoich Klientów.
§ 6 Licencja

1. Sprzedawcom z Certyfikatem AS 3mk, Producent udziela praw do:
a) oznaczania swoich aukcji logiem Autoryzowanego Sprzedawcy.
b) korzystania z materiałów marketingowych (grafiki, teksty, logotypy) znajdujących się
na stronie 3mk.pl/centrumasa

2. W przypadku Sprzedawców nie należących do Programu, a korzystających z materiałów (grafiki,
teksty, logotypy), Producent będzie prowadził automatyczne zgłaszanie aukcji
do administracji Allegro. Zgłoszenia te mogą skutkować usuwaniem aukcji.

