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Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

BEZPIECZNE ZAKUPY W SIECI
Polacy coraz chętniej kupują w Internecie. To wygodne, gdyż, nie ruszając się sprzed monitora,
można zamówić dowolny produkt z dostawą do domu. Niestety, tak jak w realnym świecie, tak i
w wirtualnym możemy paść oﬁarą oszusta lub złodzieja. Zduńskowolscy policjanci zachęcają do
zapoznania się z poradnikiem, który w czytelny sposób wskazuje, na co należy zwrócić uwagę,
dokonując zakupów przez internet.
SPRZEDAWCA PRYWATNY (OLX, Allegro, otomoto itd.)

SKLEP INTERNETOWY/FIRMA

• dane sprzedawcy - poznaj imię, nazwisko i adres
sprzedawcy, masz do tego prawo.
• adres- sprawdź na stronie internetowej
https://www.google.pl/maps/- co znajduje się pod adresem
podanym przez sprzedawcę. Jeżeli znajduje się kamienica,
blok, pustostan, bądź pole, niech wzbudzi to Twoje
podejrzenia. Uczciwy sprzedawca nie oszukuje kupujących w
sprawie adresu swojego zameldowania. Nie daj się zwieźć
pozorom.
• telefon- zapisz numer telefonu, wykonaj telefon w sprawie
towaru. Uczciwy sprzedawca, odbierze połączenie oraz
udzieli szczegółowych informacji na temat produktu. Jeżeli
sprzedawca nie chce podać numeru telefonu, uważaj!
• adres e-mail- przed zakupem, nawiąż kontakt e-mail ze
sprzedającym. Poproś o więcej zdjęć towaru robionych w
warunkach domowych. Bądź czujny.
• zaproponuj odbiór osobisty bądź wysyłkę kurierem za
pobraniem. Jeżeli sprzedawca odmówi może to świadczyć o
jego nieczystych intencjach.
• sprawdź aktualne opinie o sprzedającym (max.2 tygodnie),
przeczytaj uważnie negatywne i neutralne komentarze oraz
skontaktuj się z osobami je wystawiającymi. Sprawdź ile
towarów sprzedawca zakupił, jeżeli tylko prowadzi sprzedaż uważaj!
• sprawdź kiedy zostało założone konto sprzedawcy
(Allegro.pl), jeżeli założył je niedawno, poszukaj innego
sprzedawcy.
• sprawdź jakie towary wystawia sprzedawca; czy są to
zdjęcia skopiowane z internetu, czy robione w warunkach
domowych. Jeżeli sprzedawca wystawia towar, posługując się
zdjęciami z internetu, możliwe, że w ogóle nie posiada
towaru i chce nas oszukać.
• wysyłka towaru z Azji - jeżeli towar wysyłany jest z Azji,
bądź spoza granic RP, odstąp od kupna, możliwe, że towar
nigdy do Ciebie nie dotrze.
• czas dostawy - to zwykle kilka dni, jeżeli sprzedawca
zaznacza, że może on wydłużyć się do kilkunastu bądź
kilkudziesięciu dni, możliwe, że towaru nie posiada i gra na
zwłokę. Odstąp od kupna.
• nie wierz w okazje cenowe - one NIE istnieją.

• dane sklepu internetowego/ﬁrmy. Uczciwy sprzedawca
podaje dane sklepu. Nazwę, NIP, REGON, adres, telefon,
adres e-mail. Sprawdź na różnych stronach internetowych
aktualne opinie na temat sklepu (max. 2 tygodnie)
• adres- sprawdź na stronie internetowej
https://www.google.pl/maps/- co znajduje się pod adresem
sklepu. Jeżeli znajduje się kamienica, blok, pustostan, bądź
pole, niech wzbudzi to Twoje podejrzenia. Uczciwe sklepy
mają swoje siedziby i podają dokładne adresy. Nie kupuj
towaru od sklepów internetowych z siedzibą za granicą!
• telefon- zadzwoń do sklepu, zapytaj o towar. Jeżeli ﬁrma
nie podaje numeru telefonu, odstąp od kupna!
• adres e-mail - przed zakupem nawiąż kontakt e-mail ze
sklepem. Zapytaj czy posiadają towar na stanie sklepu, o
możliwość zwrotu oraz o czas realizacji zamówienia. Jeżeli
sklep nie odpowiada na wiadomości e-mail, uważaj.
• zaproponuj odbiór osobisty towaru bądź wysyłkę
kurierem za pobraniem. Jeżeli sklep odmówi, uważaj!
• sprawdź jak duży jest sklep i ile towarów wystawia do
sprzedaży. Jeżeli sprzedawca podaje się za sklep, a
wystawia kilka towarów, uważaj.
• sprawdź kiedy zostało założone konto sprzedawcy np. na
portalu Allegro.pl, jeżeli jest to sklep działający od kilku
miesięcy, bądź czujny.
• wysyłka towaru z Azji - jeżeli towar wysyłany jest z Azji,
bądź spoza granic RP, odstąp od kupna, możliwe, że towar
nigdy do Ciebie nie dotrze.
• przeczytaj uważnie regulamin. Uczciwe sklepy
internetowe posiadają rozbudowane regulaminy,
regulujące każdą możliwą sytuację.
• cena - nawet bardzo duże sklepy nie oddadzą
towaru za darmo. Omijaj okazje z podejrzanie
niskimi cenami. To nie okazja. To oszustwo.

