Opis usług (TS-LV)
Niniejsza oferta kierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców.

Usługi wynikające z członkostwa

Ochrona Kupującego - Gwarancja Trusted Shops
Audyt
Regulamin e-sklepu
Serwis i mediacja
Podręcznik dla Sprzedawców Internetowych (PDF)
Opinie klientów Trusted Shops
Liczba certyfikatów (domen)

Opcjonalne usługi dodatkowe*
Integracja opinii w Google

1

zamówienie opcjonalne*

* Dostępność opcjonalnej usługi dodatkowej zależy od głównego rynku docelowego, dla którego dana usługa ma zostać zamówiona.

Usługi świadczone są z reguły dla jednej witryny internetowej (sklepu), pod jedną domeną, w jednym
wariancie językowym z ukierunkowaniem na jeden rynek docelowy. W celu zamówienia usług dla kolejnych
witryn internetowych (np. kolejny wariant językowy, kolejna domena i rynek docelowy) należy zakupić
dodatkowe certyfikaty. Wszystkie usługi świadczone są w języku danego rynku docelowego.

Usługi wynikające z członkostwa
I)

Ochrona kupującego Trusted Shops - Gwarancja dla klientów Państwa e-sklepu

Po dokonaniu zakupu w sklepie internetowym, Państwa klienci mogą zgłosić się do skorzystania z ochrony
kupującego i gwarancji Trusted Shops. Korzystanie z ochrony kupującego i gwarancji Trusted Shops jest dla
klientów Państwa sklepu internetowego opcjonalne. W przypadku zgłoszenia Państwa klient otrzyma od nas
drogą elektroniczną stosowne potwierdzenie objęcia jego zakupu gwarancją.
Na niektórych rynkach docelowych (np. rynek niemiecki) Państwa klienci po dokonaniu zakupu mogą
zarejestrować swoje członkostwo w Trusted Shops w wariancie Basic (obejmuje ono ochronę kupującego
do kwoty 100 € za każdy zakup) i przeprowadzić opcjonalny upgrade do Trusted Shops PLUS z ochroną do
20.000 € na zakup (Gwarancja Trusted Shops).
W innych krajach rejestracja jako członek kupujący nie jest możliwa. W takim przypadku Twoi klienci mogą
od razu bezpłatnie zarejestrować się w Gwarancji Trusted Shops.
Ochrona kupującego – Gwarancja Trusted Shops chroni kupujących w przypadku braku
dostawy/świadczenia lub braku zwrotu pieniędzy po odstąpieniu od umowy przez kupującego. W takich
przypadkach Trusted Shops gwarantuje kupującemu zwrot pieniędzy, co zabezpiecza go przed utratą
pieniędzy wpłaconych podczas zakupów. W ramach systemu ochrony kupującego Trusted Shops
pośredniczymy również w przypadku powstania sporu pomiędzy Państwem a kupującym.
Trusted Shops udostępnia system online, w którym Państwa pracownicy i klienci (kupujący) mają wgląd w
zawarte gwarancje. Ponadto Państwa klienci (kupujący) mogą za pośrednictwem tego systemu zgłaszać
roszczenia z tytułu ochrony kupującego i gwarancji. Dzięki temu systemowi kupujący mają możliwość
zgłaszania problemów, które wystąpiły po zakupie towarów bezpośrednio do Trusted Shops. O każdym takim
ewentualnym zgłoszeniu zostaną Państwo automatycznie poinformowani e-mailem.
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II)

Audyt

W ramach członkostwa Trusted Shops otrzymują Państwo również obszerny audyt sklepu internetowego
przeprowadzany na podstawie Kryteriów Jakości Trusted Shops.
Kryteria Jakości Trusted Shops
Państwa sklep internetowy zostanie poddany audytowi na podstawie katalogu Kryteriów Jakości Trusted
Shops. Katalog ten został stworzony w oparciu o polskie i europejskie przepisy prawa dotyczące zakupów
na odległość (np. w Internecie), a także aktualne orzecznictwo sądowe. Uwzględnia on również wytyczne i
tzw. „dobre praktyki” określane przez stowarzyszenia zajmujące się ochroną praw konsumentów. Dzięki
przestrzeganiu tych niezależnych kryteriów jakości w pozytywny sposób odróżnią się Państwo od rynkowej
konkurencji.
W oparciu o otrzymywane od kupujących zgłoszenia w ramach Gwarancji Trusted Shops (Ochrona
Kupującego), a także opinie o sklepie zamieszczone przez klientów za pośrednictwem systemu opinii
Trusted Shops, dokonujemy pomiaru tzw. ogólnych wskaźników jakości. Wskaźniki jakości Trusted Shops
dostarczają Państwu cennych informacji dotyczących Państwa sklepu w porównaniu ze sklepami Państwa
konkurentów. Jeżeli wskaźniki jakości dotyczące Państwa sklepu oznaczone są kolorem zielonym, mogą
być Państwo zadowoleni, a również i my z czystym sumieniem możemy dalej polecać i rekomendować
Państwa sklep jako godny zaufania. W przypadku, gdy wskaźniki jakości dotyczące Państwa sklepu
oznaczone są kolorem żółtym, zalecana jest ich analiza i obserwacja. Jeżeli pojedyncze wskaźniki jakości
lub kilka wskaźników jakości dotyczących Państwa sklepu oznaczone są kolorem czerwonym, wymagane
jest podjęcie pilnych działań.
Przy pomocy grafik w udostępnionym systemie internetowym Trusted Shops zweryfikują Państwo zarówno
ogólne tendencje, jak również krótkotrwałe wahania wskaźników jakości. W ten sposób mogą Państwo
odpowiednio wcześnie podjąć stosowne działania i poprawić jakość Państwa sklepu internetowego.
Indywidualny protokół z audytu
W ramach audytu przeprowadzonego na podstawie katalogu Kryteriów Jakości Trusted Shops,
przygotowany zostanie dla Państwa indywidualny protokół z audytu. Sformułowany w punktach protokół z
audytu informuje w jakim zakresie strona internetowa Państwa sklepu spełnia Kryteria Jakości Trusted
Shops oraz które postanowienia wymagają zmian według naszych ekspertów. Do każdej sugestii eksperta
dołączone zostanie zrozumiałe uzasadnienie wraz z wskazówkami pozwalającymi na samodzielne
skorygowanie błędów. Otrzymują Państwo zatem rzeczywistą, praktyczną pomoc i cenne porady w celu
zapewnienia bezpiecznych i przyjaznych zakupów online.
Znak Jakości Trusted Shops
Znak Jakości Trusted Shops pozwala – po pomyślnym zakończeniu audytu – zaprezentować Państwa sklep
internetowy jako bezpieczne i sprawdzone miejsce zakupów online i przekonać do korzystania z jego oferty
nawet najbardziej sceptycznych klientów internetowych, którzy dzięki połączeniu znaku jakości, gwarancji
zwrotu pieniędzy (ochrona kupującego) i serwisu mediacji mogą dokonywać bezpiecznych zakupów online.
Po kliknięciu na Znak Jakości Trusted Shops klient odwiedzający Państwa sklep otrzyma poprzez
bezpieczne połączenie (SSL) potwierdzenie autentyczności certyfikatu oraz dodatkowe informacje o sklepie
internetowym (np. nazwę firmy, jej adres, formę prawną itp.), a także usługach świadczonych przez Trusted
Shops. Dzięki temu, jeszcze przed dokonaniem zakupu, uwaga klienta zawracana jest na wdrożone przez
sprzedawcę rozwiązania wzmacniające zaufanie do jego sklepu.
Logowanie i zarządzanie użytkownikami
W specjalnym internetowym systemie Trusted Shops dla sprzedawców internetowych i panelu
administracyjnym po zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła, otrzymują Państwo wgląd do otrzymanych
opinii klientów oraz możliwość ich komentowania. System umożliwia również obsługę roszczeń dot.
Gwarancji Trusted Shops (ochrona kupującego). Jako administrator danego konta (profilu) mogą Państwo
zakładać konta dostępu swoim pracownikom i udzielać im praw dostępu do różnych obszarów (np. obsługi
roszczeń gwarancyjnych lub komentowanie opinii klientów).
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III)

Regulamin e-sklepu

Odpowiadając na pytania w naszym generatorze tekstów prawnych, szybko i łatwo wygenerują Państwo
dokumenty prawne dopasowane do potrzeb Państwa sklepu internetowego – regulamin, pouczenie o
prawie do odstąpienia od umowy i politykę prywatności. Przez cały okres obowiązywania umowy, będą
Państwo również otrzymywać powiadomienia i aktualizacje w przypadku istotnych dla wygenerowanych
tekstów zmian w przepisach prawa lub orzecznictwie.

IV)

Serwis i mediacja

W przypadku problemów z realizacją zamówienia (np. w przypadku anulowania transakcji) klienci
certyfikowanych przez Trusted Shops sklepów mogą zwrócić się do naszej obsługi klienta i uzyskać pomoc.
Dzięki tej współpracy sprzedawca internetowy może zoptymalizować i rozszerzyć swoje usługi o niezależny
serwis obsługi klienta.

V)

Podręcznik dla Sprzedawców Internetowych (PDF)

Podręcznik dla sprzedawców internetowych Trusted Shops umożliwia zaprojektowanie procesu zakupowego
w sposób zgodny z Kryteriami Jakości Trusted Shops: znajdą w nim Państwo wskazówki dotyczące
obowiązków informacyjnych sprzedawcy, polityki prywatności, czy procesu składania zamówienia i
postanowień regulaminu.

VI)

System opinii klientów Trusted Shops

System Opinii Trusted Shops umożliwia klientom ocenienie zakupu dokonanego w danym sklepie
internetowym. Łatwy w integracji widget ze Znakiem Jakości Trusted Shops w atrakcyjny wizualnie sposób
zwraca uwagę odwiedzających Państwa sklep na otrzymane opinie o sklepie. Widget oprócz znaku jakości
prezentuje również ogólną sumaryczną ocenę sklepu obliczaną na podstawie ocen wystawionych przez
dotychczasowych klientów.
Na wystawione opinie dotyczące Państwa sklepu mogą Państwa odpowiadać. Możliwe do zweryfikowania
oceny i komentarze stanowią dla kupujących online ważną wskazówkę dotyczącą wiarygodności sklepu
internetowego. Dlatego budująca zaufanie usługa Opinii klientów Trusted Shops jest idealnym
uzupełnieniem Znaku Jakości. System Opinii Trusted Shops oferuje dodatkowo następujące funkcjonalności:
•

Klienci sklepu mają możliwość ocenienia za pomocą punktów w skali od 1 do 5, przy czym 5 gwiazdek
odpowiada możliwie najwyższej (najlepszej) ocenie.

•

Oceny i komentarze (określane łącznie jako „Oceny”) z ostatnich 12 miesięcy są trwale zapisywane oraz
widoczne dla sklepu internetowego i pracowników Trusted Shops w panelu administracyjnym Trusted
Shops. Dostęp do systemu Trusted Shops i panelu administracyjnego jest chronionym hasłem.

•

Łatwy do zintegrowania widget jest codziennie automatycznie aktualizowany i wyświetla nowo otrzymane
opinie klientów. Po jednorazowej, prostej integracji nie są wymagane żadne dodatkowe nakłady pracy.

VII)

Menedzer Wizerunku

Uzyskaj dobre oceny – na każdej platformie, z jednego źródła! Dzięki funkcji „Menedzer Wizerunku" możesz
wykorzystać potężny system opinii eTrusted, aby szybko poprawić swoje oceny na innych otwartych i
istotnych w procesach SEO platformach – takich jak Google, Faccebook, Trustpilot itp. i utrzymać je na
wysokim poziomie w dłuższej perspektywie. Porównuj swoje oceny i opinie na różnych platformach i stwórz
dopasowane do nich zaproszenia do wystawienia opinii. Możesz to zrobić dla Twoich wszystkich lub tylko
wybranych sklepów i punktów kontaktowych, na stałe lub na określony okres czasu, automatycznie lub
ręcznie. Wszystkie te kroki planujesz i kontrolujesz bezpośrednio z Panelu Kontroli eTrusted.

Control-Center (My Trusted Shops)
W systemie My Trusted Shops w panelu administracyjnym dla sprzedawców internetowych pod adresem
https://app.etrusted.com mogą Państwo otrzymać wgląd we wszystkie otrzymane Oceny klientów Państwa
sklepu. Ponadto za pomocą tego systemu mogą Państwo:
•

Wysyłać maile z prośbą o wystawienie opinii o zakupie w Państwa sklepie.

•

Reagować i odpowiadać (komentować) w czasie rzeczywistym na otrzymane oceny. Zachęcamy do
komentowania zwłaszcza otrzymanych negatywnych opinii, które mogą wymagać wyjaśnień istotnych
dla pozostałych kupujących lub potencjalnych nowych klientów. Jest to idealna okazja, aby
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odpowiedzieć na uwagi i krytyczne komentarze oraz wykazać się troską o klientów. W ten sposób
mogą Państwo zwiększyć ich satysfakcję oraz jeśli coś rzeczywiście poszło niepomyślnie odzyskać
niezadowolonych z transakcji klientów.
•

Zgłaszać opinie jako fałszywe (niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym i przebiegiem wydarzeń)
lub naruszające prawo. W takim przypadku sprawdzamy opinie wobec której zgłoszono zastrzeżenia i
dokonujemy analizy danej sytuacji. Jeśli opinia zawiera np. treści bezprawne i narusza obowiązujące
prawo (np. obraźliwe oceny), zostanie ona przez nas dezaktywowana.

Oceny (gwiazdki, oceny, komentarze klientów)
Warto zamieścić link do swojej indywidualnej strony z przeglądem otrzymanych Ocen. Strona z
podsumowaniem Ocen składa się z komentarzy klientów oraz Ocen wystawionych w ciągu ostatnich 12
miesięcy. Na podstawie wszystkich ocen z ostatnich 12 miesięcy ustalana jest Ocena łączna według
następującej 5-gwiazdkowej skali:
Skala 5-gwiazdkowa:
5 do 4,5
< 4,5 do 3,5
< 3,5 do 2,5
< 2,5 do 1,5
< 1,5 do 0

Ocena łączna:
bardzo dobry
dobry
dostateczny
mierny
niedostateczny

Oceny z ostatnich 12 miesięcy i strona z podsumowaniem są w sposób trwały przechowywane, a
pracownicy Państwa sklepu internetowego i pracownicy Trusted Shops mają do nich dostęp w
zabezpieczonym hasłem panelu administracyjnym Trusted Shops.

VIII)

Liczba certyfikatów (domen)

W pakiecie członkowskim Trusted Shops zawarty jest standardowo jeden (1) certyfikat obowiązujący w
odniesieniu do jednej witryny internetowej pod jedną domeną na jednym rynku docelowym. Jeżeli chcą
Państwo poddać audytowi kolejny sklep (np. kolejny wariant językowy sklepu) i/lub inny sklep pod inną
domeną, wówczas w korzystnej cenie mogą Państwo zamówić dodatkowy certyfikat.

Opcjonalne usługi dodatkowe

Usługi dodatkowe do Umowy Członkostwa Trusted Shops można zamówić dla strony internetowej w ramach
jednej domeny, w jednym wariancie językowym w ramach jednego rynku docelowego. Każda usługa
dodatkowa może zostać wypowiedziana najpóźniej na 3 miesiące przed zakończeniem danego roku
obowiązywania Umowy Członkostwa. W przeciwnym razie usługa dodatkowa ulega automatycznemu
przedłużeniu o kolejny rok.

Integracja z Google
W ramach tej usługi oferujemy interfejs, dzięki któremu mogą Państwo przenieść oceny sklepu
internetowego i opinie o oferowanych w nim produktach do usługi Google Shopping / Google Adwords, jeżeli
są ona oferowane na danym runku docelowym. Przyciągające wzrok gwiazdki oceny wpłyną na wzrost liczby
kliknięć na Twoje reklamy, a także lepszy ogólny wynik jakości i ranking w Google.
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