Załącznik nr 4
Regulamin sklepu internetowego FoxSell (dla Konta Partnera)
Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:
Administrator – spółka pod firmą FoxSell sp.j. z siedzibą w Elblągu (82-300), Aleja Grunwaldzka
5/38, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Elblągu,
V Wydział Gospodarzy KRS, pod nr KRS: 0000851113, NIP: 5783142947, REGON: 386661627,
której przysługują prawa do Serwisu.
FoxSell/Serwis - prowadzona przez FoxSell na zasadach określonych w Regulaminie platforma
handlowa on-line, o charakterze otwartym, dostępna w domenie https://foxsell.pl/
Kupujący - Klient końcowy kupujący Produkty za pośrednictwem FoxSell poprzez złożenie
zamówienia przez Partnera.
Dostawca – podmiot współpracujący z FoxSell na podstawie odrębnej umowy, którego produkty
zostały zamówione w ramach FoxSell; strona umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem
FoxSell
Partner - podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez FoxSell na zasadach
określonych w Regulaminie
Konto Partnera - – strzeżony hasłem profil internetowy założony w Serwisie i prowadzony dla
Partnera przez FoxSell pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane
Partnera oraz informacje o jego działaniach w ramach FoxSell
Towary – produkty będące w Ofercie FoxSell
Transakcja – założenie przez Partnera zamówienia w imieniu Klienta końcowego, a następnie jego
potwierdzenie przez Klienta końcowego w wiadomości email
Polityka prywatności – odrębny dokument regulujący szczegółowo kwestie związane z
przetwarzaniem danych osobowych i zasadami ochrony prywatności stosowanymi wobec
Partnerów, stanowiący załącznik nr 1do Regulaminu
1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa:
1.1. Zasady przeprowadzania Transakcji i składania zamówienia za pośrednictwem sklepu
internetowego FoxSell.pl
1.2. Zasady świadczenia usług przez Administratora na rzecz Partnerów
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W FOSXELL
2.1. Partnerami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do
czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Partnerami
mogą być również osoby, które ukończyły 16 rok życia za zgodą opiekuna prawnego. Warunkiem
otrzymania dostępu do konta niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia jest przesłanie do
Administratora skanu dokumentu potwierdzającego wiek oraz i osobowe oraz skanu zgody wraz
z podpisem przedstawiciela ustawowego.
2.2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym działalność gospodarczą
nierejestrowaną), osoby prawne lub jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1.1,

dokonują Rejestracji za pomocą odpowiedniego formularza rejestracyjnego poprzez podanie
wyszczególnionych w nim danych. W imieniu podmiotów, wymienionych w zdaniu pierwszym
niniejszego artykułu, czynności, o których mowa powyżej, dokonać może osoba, która posiada
stosowne umocowanie.
2.3. FoxSell zastrzega sobie możliwość żądania przesłania dodatkowych oświadczeń oraz
dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty, mające
siedzibę, zarejestrowaną działalność lub rzeczywiste miejsce prowadzenia działalności
gospodarczej poza terytorium Polski. W przypadku, w którym dokumenty, o których mowa w
zdaniu poprzednim sporządzone są w języku obcym innym niż polski - także tłumaczeń na język
angielski. Informację w zakresie dodatkowych dokumentów, które podmioty wskazane w zdaniu
poprzednim zobowiązane będą przesłać, zawarte będą w wiadomości e-mail przesłanej przez
FoxSell po wypełnieniu przez Partnera formularza rejestracyjnego.
2.4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana
wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem
informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy
podmiotem rejestrowanym a FoxSell, której przedmiotem są usługi świadczone przez FoxSell w
ramach FoxSell, na warunkach określonych w Regulaminie.
2.5. Partner, w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług świadczonych przez FoxSell, musi
dokonać aktywacji Konta poprzez wejście w przesłany w treści wiadomości informującej o
Rejestracji link aktywacyjny oraz utworzenie hasła dla Konta Partnera.
2.6. Po dokonaniu aktywacji Konta Partnera każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu
danych podanych w formularzu rejestracyjnym tj. loginu lub adresu e-mail oraz hasła.
Logowanie do obywa się poprzez bezpieczny panel logowania. Podczas Rejestracji jak i
późniejszego korzystania z FoxSell, Partner zobowiązany jest podawać wymagane i prawdziwe
dane oraz informacje oraz składać oświadczenia zgodne z prawdą. W przypadku późniejszej
zmiany jakichkolwiek Danych profilowych Partner powinien niezwłocznie je zaktualizować.
2.7. Partner poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta Partnera
oświadcza, że:
2.7.1. Zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść niniejszego Regulaminu,
2.7.2. Zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Polityki Prywatności;
2.8. Wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez FoxSell wszelkich przekazanych
przez Partnera danych osobowych, w celach realizacji przez FoxSell usług dostępnych w ramach
serwisu FoxSell.
2.9. Partner uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Konta w FoxSell po podaniu
prawidłowego Loginu lub adresu e-mail oraz Hasła.
2.10. Partner nie może dokonać Rejestracji więcej niż jednego Konta w ramach FoxSell. W
przypadku problemów z logowaniem lub utraty dostępu do konta należy kontaktować się z
administratorem Serwisu, który podejmie czynności w celu przywrócenia dostępu.
2.11. Partnerowi nie wolno korzystać z Kont innych Partnerów oraz udostępniać Konta innym
osobom, z wyjątkiem przypadków:
a. udostępnienia Konta Firma osobom należycie umocowanym przez Partnera do działania w jego
imieniu,

2.12. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. 1.4, Partner może od niej
odstąpić bez podania przyczyn. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Partnerowi, który
złożył Zamówienie, do czasu aż dostanie ono sfinalizowane.
2.13. W sytuacji, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach FoxSell wymaga dodatkowej
weryfikacji danych, o których mowa w art. 1.1., 1.2 lub 1.3., lub w przypadku powzięcia przez
FoxSell uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta lub Transakcji, dotyczących w
szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, FoxSell może:
a. uzależnić korzystanie z FoxSell od potwierdzenia przez Partnera odpowiednimi
dokumentami jego wiarygodności, w tym tożsamości,
b. czasowo ograniczyć dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach FoxSell,
c. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika.
2.14. Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, FoxSell zniesie przedmiotowe ograniczenia
zastosowane wobec Partnera.
2.15. Partnerzy mogą posługiwać się w Serwisie dowolnymi loginami, jednak nie mogą one mieć
brzemienia, które mogłoby zostać odebrane jako obraźliwe, propagujące nienawiść rasową,
religijną lub jakąkolwiek inną dyskryminację.
2. Transakcja
2.1. Akceptując warunki przedstawione w treści Oferty, Partner w celu dokonania zakupu Towaru
dokonuje wyboru opcji Kupuję i Płacę. Dokonując powyższą czynność, Partner uzupełnia
odpowiedni formularz zamówienia na stronie Oferty i potwierdza swój wybór.
2.2. Z chwilą złożenia Zamówienia, dane osobowe w zakresie nazwy Konta (loginu) Partnera są
przekazywane Sprzedającemu.
2.3. Cena za Towar powinna być określona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa. Sprzedający, oprócz ceny za Towar, może dodatkowo obciążyć Kupującego jedynie
wskazanymi w Ofercie i zaakceptowanymi podczas składania zamówienia kosztami dostawy w
rzeczywistej wysokości.
2.4. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem FoxSell Kupujący otrzymuje automatyczną
wiadomość email - Potwierdzenie złożenia zamówienia, wysłaną na adres email Partnera podany
podczas składania zamówienia. Wiadomość ta zawiera informację o ilości i rodzaju zamówionego
Produktu, procedurze reklamacyjnej obowiązującej u Sprzedającego oraz pouczenie o możliwości
odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w formie linku do odpowiedniej strony www), a
także klauzulę informującą Kupującego o przetwarzaniu przez FoxSell na potrzeby realizacji
zawartej umowy danych osobowych Kupującego.
2.5. FoxSell nie jest stroną umów sprzedaży Towarów zawieranych pomiędzy Partnerami i nie
gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy.
Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji
i zadysponowania Produktem dla oznaczonego Kupującego zgodnie z zamówieniem, a następnie
jego potwierdzenia przez Kupującego w drodze wiadomości email, stanowiącej odpowiedź na
Potwierdzenie złożenia zamówienia. Kupujący, który potwierdził zawarcie umowy w wiadomości
zwrotnej, potwierdza jednoczenie poprawność treści zamówienia, w szczególności rodzaj i ilość
zakupionego Towaru, oraz danych osobowych i adresowych oraz akceptuje Regulamin serwisu
FoxSell. Brak otrzymania przez Serwis wiadomości zwrotnej w ciągu 48 godzin od wysłania
Potwierdzenia złożenia zamówienia, jest równoznaczne z anulowaniem zamówienia.

2.6. Kupujący, w związku z zawartą umową, powinien dokonać zapłaty za Towar w ciągu 7 dni,
chyba że strony umowy ustaliły inaczej. Zapłata następuje Zapłata za zakupiony przedmiot
następuje w sposób wybrany przez Partnera podczas składania zamówienia – przelewem z góry
lub za pobraniem. Proces realizacji zamówienia rusza w momencie potwierdzenia zamówienia i
zaksięgowania płatności (przy wyborze płatności z góry) lub po samym potwierdzeniu zamówienia
(przy wyborze płatności za pobraniem).
3. Rola FoxSell
3.1. FoxSell nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Partnerów w ramach FoxSell ani za
nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak
również za następstwa działań podjętych przez Partnerów oraz osoby trzecie, a stanowiących
naruszenie postanowień Regulaminu. FoxSell w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za
jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Oferty, zdolność
Sprzedających do sprzedaży, wypłacalność Kupujących oraz prawdziwość i rzetelność informacji
oraz innych treści podawanych/przekazywanych przez Partnerów w ramach FoxSell.
3.2. FoxSell może weryfikować przestrzeganie Regulaminu przez Partnerów. Weryfikacja może
nastąpić w szczególności przez sprawdzenie, czy Użytkownicy stosują się do odpowiednich
postanowień Regulaminu. Weryfikacja następuje w szczególności poprzez nawiązanie kontaktu z
Partnerem i utrwalenie jego przebiegu.
3.3. W przypadku, gdy działania Partnera naruszają postanowienia Regulaminu, FoxSell może:
3.3.1. upomnieć Partnera za pośrednictwem poczty elektronicznej,
3.3.2. udzielić Partnerowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,
3.4. Udzielenie Partnerowi upomnienia i ostrzeżenia nie skutkuje bezpośrednio zawieszeniem
Konta Partnera lub ograniczeniem dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach
FoxSell, stanowi jedynie informację, że w przypadku dalszego naruszania przez Partnera
postanowień Regulaminu, FoxSell może zablokować lub usunąć Konto. W przypadku
powtarzających się lub istotnych naruszeń Regulaminu rozumianych jako:
3.4.1. podanie przez Partnera w ustawieniach Konta niepełnych lub nieprawdziwych danych
kontaktowych (np. imię i nazwisko, firma, adres
3.4.2. udostępnienie Konta nieuprawnionym osobom trzecim,
3.4.3. Rejestrację wielu Kont i ich wykorzystywanie niezgodnie z zasadami określonymi w art…
Regulaminu,
3.4.4. dokonywanie zakupów w celu innym niż finalizacja Transakcji,
FoxSell ma prawo do:
3.4.5 niewypłacenia Partnerowi prowizji przysługującej mu w ramach transakcji, która nie jest
zgodna z Regulaminem,
3.4.6. nałożenia na Partnera karę umowną w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych
0/100),
3.4.7. zablokowania Konta Partnera na 7 dni kalendarzowych od dnia stwierdzenia przez FoxSell
naruszenia. Zablokowanie Konta wiążę się z brakiem możliwości złożenia Zamówienia oraz
brakiem możliwości zapoznawania się z Ofertami upublicznionymi w ramach FoxSell
3.4.8. zablokowania konta na Partnera na 30 dni kalendarzowych od dnia stwierdzenia przez
FoxSell naruszenia. Zablokowanie Konta wiążę się z brakiem możliwości złożenia Zamówienia oraz
brakiem możliwości zapoznawania się z Ofertami upublicznionymi w ramach FoxSell.

3.4.9. usunięcia Konta Partnera z równoczesnym zakazem ponownej rejestracji danego Partnera
w FoxSell. Ponowna rejestracja Konta przez podmiot określony w pkt. 1.1. o tych samych danych
(nazwa firmy, NIP, REGON, adres), co Konto zablokowane będzie każdorazowo wymagało zgody
FoxSell.
3.5. O zablokowaniu lub usunięciu Konta FoxSell powiadomi Partnera za pośrednictwem poczty
elektronicznej e-mail, wskazując przyczyny zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Konta.
Partner może odwołać się od decyzji FoxSell kontaktując się z administratorem FoxSell w drodze
wiadomości email – adres admin@foxsell.pl W przypadku braku udzielenia odpowiedzi i złożenia
wyczerpujących wyjaśnień dotyczących prawidłowości wykonania umowy zawartej pomiędzy
Kupującym i Sprzedającym w terminie 10 dni kalendarzowych, FoxSell.pl może uzależnić
korzystanie z FoxSell od potwierdzenia przez Partnera faktu wywiązania się z umowy zawartej w
wyniku Transakcji.
3.6. W przypadku zablokowania Konta, Partner posiada jedynie wgląd do Konta oraz dostęp do
informacji niezbędnych do sfinalizowania umów zawartych przed zawieszeniem Konta, nie może
on natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych FoxSell.
3.7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne Produktów sprzedanych za
pośrednictwem FoxSell. Wszelkie reklamacje względem Produktów, zgodnie z informacją zawartą
w Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, będą zgłaszane bezpośrednio Sprzedającego i przez
Sprzedającego rozpatrywane.
3.8. Administrator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą
wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z
infrastrukturą techniczną Partera.
4.Kary umowne
4.1. W przypadku podania przez Partnera podczas rejestracji konta fałszywych danych FoxSell
może nałożyć na Partnera karę umowną w wysokości
10.000 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych 0/100),zł.
4.2. W przypadku skasowania przez Partnera konta po złożeniu Zamówienia, a przed jego
finalizacją, FoxSell może nałożyć na Partnera karę umowną w wysokości 10.000 zł (słownie
dziesięć tysięcy złotych 0/100), zł.
W każdej z powyższych sytuacji Partner ma obowiązek zapłacić kwotę kary umownej w ciągu 14
dni od wezwania przez FoxSell do spełnienia świadczenia, na wskazany w wezwaniu numer
rachunku bankowego.
5.Prowizja
5.1. Za złożenie i sfinalizowanie Zamówienia Partnerowi przysługuje wynagrodzenie. Prowizja
wypłacana jest tylko za zrealizowane (odebrane) Zamówienie, potwierdzone statusem listu
przewozowego na stronie firmy kurierskiej.
5.2. Wysokość prowizji jest uzależniona od rodzaju i wielkości zamówienia i jest wyrażona za
pomocą systemu punktowego. Do każdego Produktu przypisana jest inna wartość punktowa.
Wartość punktów za dany Produkt jest widoczna w Panelu Produktu, a ich łączna liczba zdobyta
przez Partnera w danym miesiącu kalendarzowym jest widoczna w „Panelu Sprzedawcy”. Za każdy
zdobyty 1 punkt Partner otrzymuje 1 zł. Punkty zdobyte za zrealizowane zamówienia są
sumowane i rozliczane raz w miesiącu – do 15. dnia każdego miesiąca, w sposób przedstawiony
w Załączniku nr. ...do umowy.

5.3. Prowizja może być wypłacona gotówką, pod adresem wskazanym poniżej, lub w drodze
przelewu na rachunek bankowy wskazany przy rejestracji Konta w zależności od rodzaju podmiotu
jakim jest Partner. W przypadku osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą (w tym nierejestrowaną działalność gospodarczą) prowizja wypłacana jest w ciągu
14 dni od doręczenia FoxSell prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek w niej wskazany.
Sposób wypłaty prowizji Partner wybiera podczas rejestracji Konta i może on być zmieniony w
późniejszym terminie, jednak nie później niż na 14 dni przed zakończeniem okresu
rozliczeniowego.
5.4. Odbiór prowizji w formie gotówki możliwy jest pod adresem:
Elbląg – ul. Grunwaldzka 5/38, 82-300 Elbląg
Warszawa – ul. Czerska 18/237, 00-732 Warszawa
6. Prywatność i poufność
6.1. Dane osobowe podane przez Partnerów w miejscach do tego przeznaczonych FoxSell
przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności
zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
6.2. Partner zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych
Partnerów, które otrzymał od FoxSell w związku z korzystaniem z FoxSell, chyba że uzyskał
uprzednią zgodę od Sprzedawcy, którego dane dotyczą. W szczególności zabronione jest
wykorzystywanie przedmiotowych informacji w celach komercyjnych polegających, w
szczególności na promowaniu w jakiejkolwiek formie działalności Sprzedawcy prowadzonej poza
FoxSell.
6.3. Zabronione jest wykorzystywanie informacji, o których mowa powyżej w celach
komercyjnych polegających na promowaniu w jakiejkolwiek postaci działalności Partnera
prowadzonej poza FoxSell. W szczególności zabronione jest składanie propozycji zakupu lub
sprzedaży Towaru poza FoxSell.
7. Zmiany regulaminu
7.1 FoxSell jest uprawnione do zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:
a. zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
b. nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa;
c. usprawnienie działania Serwisu i obsługi Partnerów;
d. poprawa ochrony prywatności Partnerów;
e. zmiany w polityce prywatności;
f. zapobieganie nadużyciom;
g. względy bezpieczeństwa;
h. zmiany technologiczne i funkcjonalne;
i. zmiany w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzanie nowych;
j. zmiany redakcyjne.
7.2. Zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez FoxSell, nie krótszym jednak niż 3
dni od momentu powiadomienia Partnerów o zmianach i udostępnienia im zmienionego
Regulaminu poprzez przesłanie nowej treści Regulaminu na adres e-mail przypisany do Konta
danego Partnera.
7.3. Partner przy pierwszym logowaniu w FoxSell, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie
powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się

także złożenie przez Partnera nowego zamówienia po wejściu w życie zmian. W przypadku braku
akceptacji zmian, Partner w celu rozwiązania umowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym
FoxSell.
8. Rozwiązanie umowy z FoxSell
8.1. Świadczenie usług w ramach FoxSell ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem
postanowień zawartych poniżej w treści niniejszego artykułu.
8.2. Partner może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą z FoxSell.pl, dotyczącą
wskazanego przez niego Konta, poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza wypowiedzenia
umowy. Wypowiedzenie jest możliwe tylko w sytuacji, w której wszystkie Zamówienia złożone
przez Partnera zostały sfinalizowane. W okresie wypowiedzenia umowy nie będzie możliwe
składanie nowych zamówień.
8.3. Rozwiązanie przez Partnera umowy z FoxSell, dotyczącej wskazanego przez niego Konta,
odnosi skutek najwcześniej po upływie 30 dni od daty wypowiedzenia umowy (rozumianej jako
dzień wypełnienia i zatwierdzenia formularza wypowiedzenia umowy). Po upływie wskazanego
terminu, logowanie się do Konta oraz korzystanie z usług dostępnych w FoxSell w ramach Konta,
nie będzie możliwe.
8.4. W przypadku uporczywego naruszania Regulaminu przez Partnera, umowa może zostać
rozwiązana przez FoxSell za wypowiedzeniem bez zachowania terminu wypowiedzenia.
9. Kontakt i postępowania reklamacyjne
9.1. Partner może kontaktować się z FoxSell.pl w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną
na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:
•
a.
b. drogą mailową na adres: monika.olender@info.foxsell.pl
FoxSell może kontaktować się z Partnerem w formie:
•
a.
pisemnej na wskazany przez Partnera adres korespondencyjny,
•
b.
elektronicznej na wskazany przez Partnera adres e-mail,
•
c.
telefonicznej na wskazany przez Partnera numer telefonu,
10. Prawo właściwe i spory
10.1 Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Partnerem a FoxSell.pl, której przedmiotem są
usługi świadczone przez FoxSell.pl w ramach FoxSell na warunkach określonych w Regulaminie,
jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez FoxSell.pl w ramach
FoxSell będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne, właściwie dla miejsca siedziby FoxSell.

