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Regulamin Usługi Automatycznej Rekomendacji RekoMe 

 
Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Niniejszy Regulamin został wydany przez spółkę KogniTek Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu 

(60-685) przy ul. Szlacheckiej 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 

Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000 346 646, która świadczy Usługę 

Automatycznej Rekomendacji RekoMe i wykonuje czynności związane z jej realizacją. 

 

§ 2 

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 

1. Regulamin - niniejszy regulamin; 

2. Usługobiorca - osoba fizyczna bądź prawna będąca przedsiębiorcą i prowadząca działalność 

gospodarczą z wykorzystaniem sieci Internet, która zawarła z Usługodawcą umowę o 

korzystanie z usługi RekoMe akceptując Regulamin podczas Rejestracji bądź zawierając 

dodatkową umowę precyzującą warunki współpracy. Usługobiorcy przypisane jest indywidualne 

Konto pod unikalną nazwą (loginem); 

3. Sklep Internetowy (Sklep) - serwis internetowy prowadzony przez Usługobiorcę, 

pośrednictwem użyciem którego Usługobiorca dokonuje on sprzedaży Produktów; 

4. Produkt - element asortymentu Sklepu Internetowego oferowany w Sklepie Internetowym, 

(tj. możliwy do zakupienia zakupu przez Użytkownika) i potencjalnie podlegający Rekomendacji 

prezentowanej w Panelu Rekomendacyjnym; 

5. Użytkownik Końcowy (Użytkownik) - pojedynczy użytkownik Sklepu Internetowego, który 

potencjalny nabywca, posiadający możliwość zakupu Produktów oferowanych przez 

Usługobiorcę w Sklepie Internetowym; 

6. Usługodawca - KogniTek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 

7. RekoMe (Usługa Automatycznej Rekomendacji RekoMe) - umożliwiający usługa polegająca 

na automatycznym rekomendowaniu Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym oraz/bądź 

produktów oferowanych przez pozostałych usługobiorców korzystających z RekoMe. RekoMe 

jest narzędziem służącym do nawigacji w Sklepie Internetowym na podstawie danych 

behawioralnych oraz danych udostępnianych Usługodawcy przez Sklep Internetowy, jak również 

do kierowania na strony Sklepu Internetowego Użytkownika odwiedzającego stronę zewnętrzną 

- niebędącą stroną Sklepu, ale prezentującą rekomendacje produktów oferowanych w Sklepie 

Internetowym. Produkty innych usługobiorców mogą być rekomendowane w Sklepie danego 

Usługobiorcy jedynie w przypadku, gdy dany Usługobiorca nie posiada ich w swojej ofercie lub 

jeśli wyraził on na to zgodę. Strona główna serwisu internetowego prezentującego RekoMe jest 

dostępna pod adresem www.rekome.pl . 

8. Rejestracja - procedura zakładania Konta Usługobiorcy pod unikalną nazwą (login); 

9. Konto Usługobiorcy - prowadzone dla Usługobiorcy przez Usługodawcę pod unikalną nazwą 

(login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy oraz 

informacje o jego działaniach w ramach RekoMe; 

10. Panel Rekomendacyjny - aplikacja internetowa znajdująca się na stronie internetowej 

Sklepu Internetowego, odpowiadająca za zbieranie danych transakcyjnych i wysyłanie ich do 

serwisu RekoMe. Panel Rekomendacyjny odpowiada również za wyświetlanie Rekomendacji. 

11. Rekomendacja - wynik przetworzenia danych o Produktach oferowanych w Sklepie i danych 

o akcjach Użytkownika dokonywanych w Sklepie ,prezentowany w postaci listy kilku produktów 

estymowanych jako najlepiej odpowiadające w danym momencie potrzebom danego 

Użytkownika. W Sklepie Internetowym, Rekomendacje wyświetlane są w Slotach Panelu 

Rekomendacyjnego; 

12. Rekomendacja Wewnątrz Sklepu - Rekomendacja prezentowana w Panelu 

Rekomendacyjnym umieszczonym na stronie Sklepu Internetowego wskazująca Produkt z 

asortymentu tego samego Sklepu Internetowego; 

13. Rekomendacja Wewnątrz Platformy – Rekomendacja prezentowana w Panelu 

Rekomendacyjnym umieszczonym na stronie Sklepu Internetowego wskazująca produkt 

niekonkurencyjny  (tj. należący do innej kategorii niż którakolwiek z kategorii produktów 

oferowanych w Sklepie) oferowane w innych niż Sklep Internetowy sklepach korzystających z 



RekoMe lub Rekomendacja prezentowana w serwisie internetowym innego sklepu 

korzystającego z RekoMe (poza Sklepem Internetowym) wskazująca produkty oferowane w 

Sklepie Internetowym; 

14. Podstawowa Wyszukiwarka RekoMe – bezpłatny wariant wyszukiwarki RekoMe o 

funkcjonalności ograniczonej do standardowego (tj. literalnego, dokładnego) wyszukiwania 

według słów kluczowych, tj. nie wyposażona w funkcje identyfikacji zapytań bliskoznacznych i o 

podobnej pisowni; Podstawowa Wyszukiwarka RekoMe jest wariantem wyszukiwarki RekoMe 

stosowanym zawsze w przypadku, w którym odpowiedź na zadane przez Użytkownika zapytanie 

uzyskana z użyciem Podstawowej Wyszukiwarki RekoMe jest niepusta, tj. kiedy użycie 

Podstawowej Wyszukiwarki RekoMe do obsługi danego zapytania powoduje uzyskanie jednej 

lub więcej odpowiedzi wskazujących produkty zgodne z zapytaniem; 

15. Zaawansowana Wyszukiwarka RekoMe - odpłatny wariant wyszukiwarki RekoMe o 

funkcjonalności identyfikacji zapytań bliskoznacznych i o podobnej pisowni; Zaawansowana 

Wyszukiwarka RekoMe jest wariantem wyszukiwarki RekoMe stosowanym wyłącznie w 

przypadku, w którym odpowiedź na zadane przez Użytkownika zapytanie uzyskana z użyciem 

Podstawowej Wyszukiwarki RekoMe jest pusta, tj. kiedy użycie Podstawowej Wyszukiwarki 

RekoMe do obsługi danego zapytania nie powoduje uzyskania jakiejkolwiek niepustej 

odpowiedzi wskazującej produkty zgodne z zapytaniem; 

16. Slot - jedno z pól w integrowanym ze stroną Sklepu Panelu Rekomendacyjnym, docelowe 

miejsce prezentowania produktów rekomendowanych, stosunek liczby Slotów z Rekomendacją 

Wewnątrz Sklepu do liczby Slotów z Rekomendacją Wewnątrz Platformy może być regulowany 

przez Usługobiorcę; 

17. Zapytanie rekomendacyjne - każdorazowe przeładowanie strony, na której znajduje się 

Panel Rekomendacyjny (będące następstwem np. odświeżenia strony bądź przejścia do innej 

strony); 

18. Prowizja - należność pobierana przez Usługodawcę od Usługobiorcy z tytułu pośrednictwa w 

dokonaniu przez Użytkownika zakupu w wyniku skorzystania przez Użytkownika z 

Rekomendacji. Informacje stanowiące podstawę do rozliczeń Usługodawcy z Usługobiorcą 

dostępne są w Panelu Administracyjnym; 

19. Panel Administracyjny - narzędzie WWW dostępne dla Usługobiorcy służące do pobrania 

Panelu Rekomendacyjnego, jego konfiguracji oraz obserwacji statystyk jego wykorzystania, jak 

również modyfikacji danych Usługobiorcy czy uzyskania Pomocy i Obsługi Technicznejpomocy i 

obsługi technicznej; 

20. Polityka Prywatności - Polityka Prywatności Platformy Usług Automatycznej Rekomendacji. 

 

Rejestracja 

 

§ 3 

Niniejszy Regulamin podlega akceptacji podczas Rejestracji Usługobiorcy. Akceptując Regulamin 

Usługobiorca wyraża zgodę na przestrzeganie postanowień Regulaminu oraz Polityki 

Prywatności. 

 

§ 4 

Przed Rejestracją Usługobiorcy w RekoMe, jak również w czasie współpracy pomiędzy 

Usługobiorcą i Usługodawcą, Usługodawca ma prawo zażądać od Usługobiorcy przedstawienia 

odpowiednich dokumentów poświadczających prowadzenie przez Usługobiorcę działalności 

gospodarczej: odpisu z KRS w przypadku osób prawnych, zaświadczenia o wpisie do Ewidencji 

Działalności Gospodarczej w przypadku osób fizycznych, a także rocznego sprawozdania 

finansowego.  

 

§ 5 

Rejestracji Usługobiorcy może dokonać osoba, która jest uprawniona do dokonywania w jego 

imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszelkich praw i 

obowiązków Usługobiorcy. W celu dokonania Rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz 

rejestracyjny dostępny w serwisie RekoMe (www.rekome.pl). 

 

§ 6 

Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym, na podany w 

tym formularzu adres e-mail jest wysyłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia 

Rejestracji. Po potwierdzeniu Rejestracji dochodzi do utworzenia Konta Usługobiorcy i zawarcia 



umowy na czas nieokreślony pomiędzy podmiotem rejestrowanym (Usługobiorcą) a 

Usługodawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach RekoMe, 

na warunkach określonych w Regulaminie i Polityce Prywatności bądź w formie dodatkowej 

umowy precyzującej warunki współpracy. 

 

§ 7 

Każdemu Kontu Usługobiorcy musi być przyporządkowany unikatowy adres e-mail. 

Usługobiorca nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie Rejestracji nazwy Konta 

Usługobiorcy (loginu). 

 

§ 8 

Usługobiorca może posiadać więcej niż jedno Konto Usługobiorcy, jednakże nie może ich 

wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień 

Regulaminu, Polityki Prywatności bądź dodatkowej Umowy precyzującej warunki współpracy. 

Dokonywanie więcej niż jednej Rejestracji w celu unikania opłat należnych za dotychczasowe 

działania w ramach RekoMe jest zabronione i jest podstawą do natychmiastowego zaprzestania 

świadczenia usługi RekoMe Usługobiorcy. 

 

§ 9 

Usługobiorca w procesie Rejestracji tworzy unikalną nazwę Usługobiorcy (login) oraz kod 

dostępu w postaci hasła, które umożliwiają dostęp do Konta Usługobiorcy. Usługobiorca 

zobowiązany jest zabezpieczyć hasło przed dostępem osób nieupoważnionych.  

 

§ 10 

Bez względu na stosowane przez Usługobiorcę środki ostrożności w zakresie korzystania z 

usługi, jak i dostępu do Panelu Administracyjnego, Usługobiorca akceptuje wszelkie ryzyko 

wynikające z udzielenia informacji lub zleceń przez osobę nieupoważnioną, a także ryzyko 

wynikające z ewentualnej działalności hakerskiej i polegającej na usuwaniu zabezpieczeń oraz 

wprowadzaniu wirusów, jak również ryzyko wynikające z wszelkich innych przypadków 

nieupoważnionego dostępu do usługi lub jej niewłaściwego użytkowania.  

 

§ 11 

Rezygnacja z RekoMe polega na wyłączeniu Panelu Rekomendacyjnego, Panelu 

Administracyjnego oraz wyłączeniu funkcji przetwarzania pliku XML zawierającego dane o 

produktach oferowanych w Sklepie. Aby usunąć Konto Usługobiorcy należy skontaktować się z 

obsługą techniczną RekoMe. 

 

 

Podstawowe warunki współpracy 

 

§ 12 

Usługodawca uzyskuje dostęp do bazy danych o Produktach zawierającą aktualne informacje o 

cenach. Akceptując Regulamin Usługobiorca zgadza się na automatyczne monitorowanie 

przebiegu procesu zakupów w Sklepie prowadzone przez Usługodawcę w celu realizacji usługi 

RekoMe na warunkach określonych Polityką Prywatności RekoMe. 

 

§ 13 

Świadczenie usługi RekoMe na rzecz Usługobiorcy ma – poza okresem promocyjnym i poza 

użytkowaniem Podstawowej Wyszukiwarki RekoMe - charakter odpłatny. Prowizja i inne opłaty 

za usługi dotyczące Rekomendacji są pobierane przez Usługodawcę jedynie od Usługobiorcy. 

Użytkownik nie jest obciążany przez Usługodawcę żadnymi opłatami z tytułu dokonania zakupu 

za pośrednictwem RekoMe i Panelu Rekomendacyjnego. Wysokość Prowizji i opłat jest 

określona w częściach „Pakiety” oraz „Model rozliczeń” niniejszego Regulaminu, ale może być 

ustalana indywidualnie z Usługobiorcą w zależności od wysokości miesięcznych obrotów, 

intensywności odwiedzin Sklepu Internetowego oraz w innych przypadkach wykraczania poza 

limity przypisane pakietom RekoMe. 

 

§ 14 

Cena żadnego Produktu w Sklepie Internetowym prezentowana Użytkownikowi odwiedzającemu 

stronę tego Produktu za pośrednictwem Rekomendacji RekoMe nie może różnić się od ceny tego 



samego Produktu prezentowanej w przypadku, gdy Użytkownik odwiedza tę samą stronę 

korzystając z innych funkcji Sklepu Internetowego niż funkcje realizowane w ramach RekoMe. 

 

§ 15 

Aby korzystać z usługi RekoMe Usługobiorca jest zobowiązany do udostępnienia Usługodawcy 

(tj. umożliwienia eksportu) danych o Produktach. Usługobiorca jest odpowiedzialny za 

prawdziwość tych danych oraz posiadanie prawa do udostępniania tych danych. 

 

§ 16 

W Panelu Administracyjnym serwisu RekoMe, Usługobiorca może uzyskać informacje dotyczące 

efektów pracy RekoMe prezentowane w postaci statystyk: wykresów oraz danych liczbowych o 

obsłużonych transakcjach, ich wartości, zarejestrowanych zapytań rekomendacyjnych oraz 

wysokości należności wobec Usługodawcy. Usługobiorca może uzyskać zestawienie powyższych 

danych za wybrany przez siebie okres, jak również uzyskać miesięczne zestawienie kosztów 

korzystania z RekoMe. 

 

§ 17 

Usługodawca nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Usługobiorcą a Użytkownikiem 

Końcowym i nie gwarantuje, że Usługobiorca oraz Użytkownik mają możliwość zawarcia i 

realizacji umowy sprzedaży Produktu. Zakupy w Sklepie Internetowym odbywają się na 

zasadach w nim obowiązujących (określonych regulaminem, polityką prywatności, promocji lub 

innymi zasadami działania Sklepu). W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności 

za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Produktów lub za wypłacalność Użytkowników. 

 

§ 18 

RekoMe nie weryfikuje danych o Produktach ramach objętych Rekomendacją. Błędne opisy bądź 

rozbieżności kodów EAN w Sklepie mogą być przyczyną dublowania się Rekomendacji. 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Produktu ze zbioru Produktów objętych 

Rekomendacją, przy czym o usunięciu Produktu ze zbioru Produktów objętych Rekomendacją 

Usługodawca informuje Usługobiorcę.  

 

Pakiety 

 

§ 19 

Usługodawca świadczy jednolitą usługę RekoMe w ramach czterech pakietów: 

1. Starter - oferta dla Usługobiorców rozpoczynających korzystanie z RekoMe które 

umożliwiająca określenie skali na jaką Sklep Internetowy będzie wymagał Rekomendacji bez 

ponoszenia przez Usługobiorcę kosztów stałych, tj. niezależnych od intensywności korzystania z 

RekoMe. 

2. Standard - zestaw rozwiązań dla średniej wielkości Sklepów (rozliczanych na warunkach 

określonych w Ofercie). 

3. Profesjonalny - zestaw rozwiązań dla dużych Sklepów (rozliczanych na warunkach 

określonych w Ofercie). 

4. Specjalny - propozycja dla Usługobiorcy, którego Sklep generuje ponadprzeciętne przychody 

i wymaga indywidualnych rozwiązań technologicznych; pakiet dopuszczający negocjację stawek 

i warunków, na podstawie których Usługodawca określa zobowiązania Usługobiorcy. 

 

§ 20 

Pakiety RekoMe nie różnią się zakresem funkcjonalności, lecz intensywnością użytkowania 

usługi. Pakiety RekoMe są dedykowane Sklepom o różnych wielkościach. Należność za 

korzystanie z RekoMe naliczana jest wyłącznie jako Prowizja od wartości produktów 

zakupionych dzięki Rekomendacji. To, z którego z pakietów korzysta dany Sklep w danym 

okresie rozliczeniowym wynika ze spełnienia następujących warunków: 

1. Pakiet Starter:  

- Sklep Internetowy oferuje do 1 000 Produktów, 

- maksymalnie 10 000 wyświetleń Panelu Rekomendacyjnego w ciągu ostatniego miesiąca, 

- miesięczna opłata za korzystanie z Pakietu Starter: 0 PLN netto, 

- Prowizja za Rekomendację Wewnątrz Sklepu: 2%, 

- Prowizja za Rekomendację Wewnątrz Platformy: 3%, 

 



 

2. Pakiet Standard:  

- Sklep Internetowy oferuje do 10 000 Produktów, 

- maksymalnie 100 000 wyświetleń Panelu Rekomendacyjnego w ciągu ostatniego miesiąca, 

- miesięczna opłata za korzystanie z Pakietu Standard: 50 PLN netto, 

- Prowizja za Rekomendację Wewnątrz Sklepu: 2%, 

- Prowizja za Rekomendację Wewnątrz Platformy: 3%, 

 

3. Pakiet Profesjonalny:  

- Sklep Internetowy oferuje do 50 000 Produktów, 

- maksymalnie 500 000 wyświetleń Panelu Rekomendacyjnego w ciągu ostatniego miesiąca, 

- miesięczna opłata za korzystanie z Pakietu Profesjonalny: 150 PLN netto, 

- Prowizja za Rekomendację Wewnątrz Sklepu: 2%, 

- Prowizja za Rekomendację Wewnątrz Platformy: 3%, 

 

4. Pakiet Specjalny:  

- Sklep Internetowy oferuje powyżej 50 000 Produktów, 

- ponad 500 000 wyświetleń Panelu Rekomendacyjnego w ciągu ostatniego miesiąca, 

- miesięczna opłata za korzystanie z Pakietu Specjalny: ustalana indywidualnie, 

- Prowizja: ustalana indywidualnie. 

 

§ 21 

Nowemu Usługobiorcy przysługuje miesięczny okres próbny, podczas którego może zintegrować 

Panel Rekomendacyjny ze swoim systemem CMS oraz oprawą graficzną Sklepu. Naliczanie 

okresu próbnego rozpoczyna się od pierwszego kliknięcia w wygenerowaną Rekomendację 

Panelu Rekomendacyjnego w Sklepie. Podczas okresu próbnego Usługobiorca jest zwolniony z 

opłaty abonamentowej oraz z naliczania Prowizji. 

 

§ 22 

Rozpoczęcie korzystania z RekoMe następuje po Rejestracji w serwisie RekoMe oraz akceptacji 

Regulaminu. Podpisanie osobnej umowy, określającej warunki inne od ustalonych w 

Regulaminie oraz Polityce Prywatności, może dotyczyć jedynie Pakietu Specjalnego. 

 

Zasady rozliczeń  

 

§ 23 

Wszelkie należności pieniężne muszą być wyrażone w walucie polskiej (PLN) z możliwością 

określenia cen usług z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku (0,01 PLN) i są 

wartościami netto. Kwoty Prowizji zaokrąglane są w górę do pełnych groszy. 

 

§ 24 

Usługodawca pobiera z Konta Usługobiorcy Prowizję od ceny brutto Produktu wybranego przez 

Użytkownika spośród Rekomendacji w Panelu Rekomendacyjnym (znajdującego się w Sklepie) 

tylko w przypadku zakupienia tego Produktu przez tego Użytkownika w terminie do 14 dni 

kalendarzowych od ostatniej wizyty tego Użytkownika na stronie tego Produktu dokonanej 

poprzez kliknięcie na Rekomendację. Wysokość Prowizji (dla Rekomendacji Wewnątrz Sklepu) 

dla Pakietów Starter, Standard, Profesjonalny wynosi 2% i jest wartością netto, dla Specjalnego 

stanowi element negocjacji. Korzystanie z wyników użycia Podstawowej Wyszukiwarki 

RekoMe jest nieodpłatne.  

 

§ 25 

Każdorazowe generowanie listy Produktów Rekomendowanych dla Panelu Rekomendacyjnego 

jest rejestrowane przez Usługodawcę i uwzględniane w Panelu Administracyjnym na potrzeby 

statystyk Analizatora oraz oferty, która reguluje limity przysługujące w ramach Pakietów. 

 

§ 26 

 

Przekierowanie Użytkownika do Sklepu Internetowego z serwisu internetowego innego sklepu 

korzystającego z RekoMe (tj. innego sklepu wewnątrz platformy RekoMe), za pośrednictwem 

Rekomendacji, poprzedzające dokonanie przez Użytkownika zakupu w Sklepie Internetowym 



skutkuje naliczeniem Prowizji od wartości brutto całego zamówienia (tj. wartości całego 

koszyka). Prowizja naliczana jest tylko wtedy, gdy do transakcji doszło w ciągu 7 dni 

kalendarzowych od przekierowania Użytkownika do Sklepu. Wysokość Prowizji (dla 

Rekomendacji Wewnątrz Platformy) dla Pakietów Starter, Standard, Profesjonalny wynosi 3% i 

jest wartością netto. W przypadku Pakietu Specjalnego wysokość należnej w takim przypadku 

Prowizji podlega negocjacji. 

Sklep realizujący zamówienie w wyniku przekierowania Użytkownika do Sklepu Internetowego z 

serwisu internetowego innego sklepu korzystającego z RekoMe ponosi więc koszt Rekomendacji 

w wysokości 3% wartości brutto całego zamówienia, z czego do 0,5% jest wynagrodzeniem dla 

serwisu internetowego sklepu kierującego ruch poprzez Rekomendacje Wewnątrz Platformy. 

 

§ 27 

Transakcja, dokonana nie dłużej niż 7 dni kalendarzowych po Rekomendacji Wewnątrz 

Platformy prowadzącej ze Sklepu Internetowego do innego sklepu internetowego 

korzystającego z usługi RekoMe jest podstawą do umniejszenia zobowiązania Usługobiorcy 

wobec Usługodawcy w wysokości do 0,5% wartości brutto całego zamówienia. 

 

§ 28 

Prezentacja Produktów z oferty Sklepu Internetowego przez Usługodawcę w innych serwisach 

internetowych (tj. poza Sklepem Internetowym) poprzez Rekomendacje Wewnątrz Platformy 

może być dokonana wyłącznie na wyraźną zgodę Użytkownika. 

 

§ 29 

Prowizje naliczane od Rekomendacji (Rekomendacji Wewnątrz Sklepu oraz Rekomendacji 

Wewnątrz Platformy) nie kumulują się. 

 

§ 30 

Wszelkie działania Usługobiorcy mające na celu ominięcie naliczenia Prowizji pomimo 

wystąpienia zakupu dzięki Rekomendacji są zabronione i mogą skutkować zablokowaniem przez 

Usługodawcę dostępu do usługi RekoMe lub zwiększeniem liczby Rekomendacji Wewnątrz 

Platformy (prowadzących do serwisów internetowych innych sklepów) w Panelu 

Rekomendacyjnym znajdującym się na stronie Sklepu Internetowym celem zredukowania 

zobowiązania Usługobiorcy względem Usługodawcy.  

 

§ 31 

Zwroty Prowizji dotyczą jedynie udokumentowanych sytuacji wywołanych nadużyciami w 

Sklepie Internetowym. Zwrot Produktu, reklamacje Użytkownika, brak potwierdzenia, 

rezygnacja z transakcji w Sklepie Internetowym nie są podstawą do zwrotu Prowizji. 

 

Należności 

 

§ 32 

Opłaty i prowizje są naliczane na bieżąco i przedstawiane do zapłaty za kolejne okresy 

rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 

 

§ 33 

Usługobiorca może sprawdzać swój aktualny stan konta w Panelu Administracyjnym, po 

zalogowaniu. Rozliczenie należności następuje na podstawie faktury VAT, wystawiane są w 

oparciu o dane podane w Koncie Usługobiorcy. Usługobiorca jest zobowiązany do aktualizacji 

danych do faktur niezwłocznie po każdej zmianie wywołującej następstwa prawne. 

 

§ 34 

Faktury wystawiane są Usługobiorcy w przypadku, gdy jego należność jest równa lub 

przekracza 50 PLN netto, lecz nie częściej niż raz na 30 dni (częściej niż raz na 30 dni tylko na 

wyraźne żądanie Usługobiorcy).  

 

§ 35 

Faktury - zgodnie z obowiązującym prawem - przesyłane są pocztą e-mail. Na wyraźną prośbę 

Usługobiorcy Usługodawca dodatkowo przesyła podpisaną wersję drukowaną faktury. 

 



§ 36 

Wpłaty na rachunek Usługodawcy nie podlegają zwrotowi. 

 

§ 37 

Nieuiszczenie przez Usługobiorcę należności wobec Usługodawcy w wymaganym terminie może 

skutkować częściowym bądź całkowitym pozbawieniem funkcjonalności Konta Usługobiorcy 

zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu określającymi Podstawowe warunki 

współpracy. 

 

§ 38 

Usługodawca może działać na rzecz redukcji zadłużenia Usługobiorcy przez prezentowanie w 

Panelu Rekomendacyjnym Rekomendacji Wewnątrz Platformy, po uprzednim poinformowaniu 

Usługobiorcy pocztą e-mail w terminie 14 dni kalendarzowych, oraz pisemnie - w terminie 30 

dni kalendarzowych od przekroczonego terminu płatności. 

 

§ 39 

Czynności dokonywane w ramach rozliczeń nie mają charakteru czynności bankowych. 

Przystąpienie do korzystania z Usługi RekoMe nie jest związane z otwarciem rachunku 

bankowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny, Dz. U. 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 

 

 

Funkcjonowanie Panelu Rekomendacyjnego 

 

§ 40 

Usługobiorca zobowiązuje się do umieszczenia w Sklepie Internetowym Panelu 

Rekomendacyjnego. Panel Rekomendacyjny stanowi integralną część Sklepu Internetowego 

prezentując dostępne w nim Produkty, a opcjonalnie - po odpowiedniej rekonfiguracji 

dokonanej przez Usługobiorcę - również produkty oferowane w innych sklepach korzystających 

z usługi RekoMe. 

 

§ 41 

Usługodawca oferuje nieodpłatnie oprogramowanie zgodne z wybranymi systemami CMS (tzw. 

wtyczki) ułatwiające integrację RekoMe ze Sklepem Internetowym wraz z dokumentacją tego 

oprogramowania.  

W przypadku braku dostępności gotowych rozwiązań ułatwiających integrację RekoMe ze 

Sklepem Usługodawca może zaoferować Usługobiorcy nieodpłatną pomoc w dokonaniu 

integracji oraz optymalnej konfiguracji Sklepu z RekoMe udostępniając w serwisie instrukcję 

oraz zasady instalacji i obsługi narzędzia. Zmiana tych zasad może być dokonywana wyłącznie 

przez Usługodawcę. Usługodawca zobowiązany jest do poinformowania Usługobiorcę o 

dokonanych zmianach na co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie. 

 

§ 42 

Panel Rekomendacyjny musi być zgodny ze Specyfikacją Techniczną Panelu Rekomendacyjnego 

(udostępnianą Usługobiorcy przez Usługodawcę). Wzorcowe implementacje Panelu 

Rekomendacyjnego są nieodpłatnie dostępne w serwisie internetowym usługi RekoMe lub 

opcjonalnie na stronach internetowych dostawców oprogramowania CMS będących partnerami 

Usługodawcy. 

 

§ 43 

Usługobiorca może skorzystać z sugerowanych przez Usługodawcę wzorcowych implementacji 

Panelu Rekomendacyjnego i nieodpłatnie umieścić je w Sklepie Internetowym. Usługobiorca 

może dokonywać modyfikacji w pobranej aplikacji od Usługodawcy pod warunkiem zachowania 

zgodności z Dokumentacją Techniczną Panelu Rekomendacyjnego. 

 

§ 44 

W przypadku braku dostępności implementacji Panelu Rekomendacyjnego właściwej dla 

oprogramowania CMS, z którego korzysta Usługobiorca, Usługobiorca może na własną rękę 

zaimplementować Panel Rekomendacyjny opierając się na Dokumentacji Technicznej Panelu 

Rekomendacyjnego i przy jego pomocy zintegrować system Sklepu z systemem usługi RekoMe. 



Przed integracją implementacji Panelu Rekomendacyjnego będącej rozwiązaniem autorskim 

Usługobiorcy, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą w celu weryfikacji 

zgodności implementacji z systemem usługi RekoMe. 

 

§ 45 

W przypadku niezgodności Panelu Rekomendacyjnego znajdującego się na stronie internetowej 

Sklepu Internetowego z Dokumentacją Techniczną Panelu Rekomendacyjnego, Usługobiorca ma 

obowiązek naprawić Panel Rekomendacyjny w terminie nie dłuższym niż trzy dni robocze od 

dnia zgłoszenia nieprawidłowości przez Usługodawcę. Na życzenie Usługobiorcy, Usługodawca 

jest zobowiązany do udzielenia wsparcia merytorycznego w celu wyeliminowania niezgodności z 

dokumentacją techniczną. Po dokonaniu naprawy, jej poprawne wykonanie powinno zostać 

zatwierdzone przez Usługodawcę. 

 

§ 46 

Problem ze zgodnością Panelu Rekomendacyjnego z Dokumentacją Techniczną Panelu 

Rekomendacyjnego powtarzający się częściej niż raz na 6 miesięcy lub nie dokonanie jego 

naprawy w wyznaczonym terminie Usługodawca może uznać za próbę ominięcia Prowizji lub 

inne działanie na jego szkodę. W takiej sytuacji Usługodawca ma prawo zablokować 

Usługobiorcy dostęp do usługi RekoMe w trybie natychmiastowym. 

 

§ 47 

W przypadku uzasadnionej prośby Usługobiorcy, Usługodawca może zezwolić na przedłużenie 

terminu dostosowania Panelu Rekomendacyjnego do Specyfikacji Technicznej Panelu 

Rekomendacyjnego. 

 

§ 48 

Od momentu zgłoszenia przez Usługodawcę nieprawidłowości w działaniu Panelu 

Rekomendacyjnego do momentu zgłoszenia prawidłowo wykonanej naprawy Usługodawca ma 

prawo naliczać Prowizję na podstawie danych z ostatniego miesiąca kalendarzowego 

prawidłowego funkcjonowania Panelu Rekomendacyjnego. W takim przypadku wartość opłaty 

za Prowizję za jeden dzień wynosi średnią wartość dzienną wyznaczoną na podstawie danych z 

całego miesiąca. 

 
 

Postępowanie reklamacyjne 

 

§ 49 

Reklamacje dotyczące świadczenia przez Usługodawcę usługi RekoMe Usługobiorca powinien 

zgłaszać w formie pisemnej - drogą elektroniczną na adres reklamacje@rekome.pl lub listownie 

na adres Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać co najmniej: powód 

reklamacji, określenie podmiotów uczestniczących w zdarzeniu, datę oraz szczegółowy opis 

problemu. 

Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie do 40 dni od dnia jej zgłoszenia. W przypadku, 

gdy Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji w oznaczonym terminie, reklamacja zostaje 

przyjęta. 

 

§ 50 

Reklamacje dotyczące płatności oraz jakości Produktów składane przez Użytkowników powinny 

być kierowane bezpośrednio do Usługobiorcy. W takim przypadku Usługobiorca zobowiązany 

jest poinformować Użytkowników o trybie reklamacji. Reklamację tego typu Usługobiorca 

zobowiązany jest rozpatrzyć w pierwszej kolejności we własnym zakresie. Jedynie w przypadku 

ustalenia, że przyczyny reklamacji nie leżą po stronie Usługobiorcy, Usługobiorca przekazuje 

reklamację do Usługodawcy. 

 

§ 51 

Wszystkie spory pomiędzy Usługobiorcą a Użytkownikiem dotyczące transakcji są rozstrzygane 

pomiędzy Usługobiorcą a Użytkownikiem. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za takie 

transakcje czy spory. 

 



§ 52 

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu należnych środków 

na rachunek Usługobiorcy spowodowane podaniem przez Usługobiorcy nieprawidłowych lub 

niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie przelewu bankowego, jak również 

za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Usługodawcy, w 

szczególności zdarzeń o charakterze siły wyższej. 

 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 53 

Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania usługi 

RekoMe, a także stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne następstwa 

ewentualnych problemów technicznych. Jednakże nie jest udzielana żadna gwarancja 

funkcjonowania usługi RekoMe bez przerw czy awarii; Usługobiorca korzysta z niej na własną 

odpowiedzialność. Ponadto Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości dokonywania 

przerw w działaniu usługi w celu przeprowadzania aktualizacji systemu lub innych prac 

konserwacyjnych. 

 

§ 54 

W przypadku, gdy działania Usługobiorcy naruszają postanowienia Regulaminu, Polityki 

Prywatności lub negatywnie wpływają na dobre imię Usługodawcy, bądź, gdy Konto 

Usługobiorcy wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o których mowa w Rejestracji, 

Usługodawca może: 

a. zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta Usługobiorcy, 

b. ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Usługobiorcy. 

 

§ 55 

Usługodawca zastrzega sobie prawo modyfikacji Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usługi 

RekoMe. Modyfikacja Regulaminu zaczyna obowiązywać w terminie 14 dni kalendarzowych od 

udostępnienia w serwisie RekoMe zmodyfikowanego Regulaminu oraz wysłania go do informacji 

Usługobiorcy pocztą e-mail. 


