Interneta veikala preču pievienošana Gudriem.lv interneta veikalu sadaļā
Interneta veikala pievienošana portāla Gudriem.lv http://www.gudriem.lv/veikali/lv ir pieejama bez maksas.
Svarīgi! Lai interneta veikals tiktu pievienots Gudriem.lv ir nepieciešams izpildīt sekojošas prasības:
1. Lai pievienotu interneta veikalu, nepieciešams aizpildīt pieteikumu šeit
Nepilnīgi aizpildītie pieteikumi netiks apstrādāti!
2. Nepieciešams XML fails saites veidā.
Prasības attiecībā uz XML failu:
1. XML failam jābūt saites (linka) formā.
2. Bilžu izmēram vienā malā jābūt vismaz 170px pretējā gadījumā jūsu preces parādīsies nekorekti (bilde būs izplūdusi vai
pikseļaina)
3. Ja Jūsu rīcībā jau ir XML fails, kurš gatavots citam interneta resursam, lūdzu atsūtiet to mums pārbaudei. Iespējams
varēsim izmantot esošo XML failu.
Lejuplādēt XML faila paraugu: http://www.gudriem.lv/xml_template.xml
Svarīgi! Prasības attiecībā uz interneta veikala saturu:
1. Interneta veikala saturs - visam interneta veikala saturam ir jābūt gramatiski pareizā latviešu valodā. Tai skaitā katras
preces aprakstam
2. Informācija par interneta veikala turētāju un kontakinformācija - sniedzot tirgotāja kontaktinformāciju, patērētājiem ir
jāpiedāvā tādi līdzekļi, ko iespējams izmantot, lai ātri un efektīvi varētu sazināties ar tirgotāju.
3. Atteikuma tiesības un distances līgums - Interneta veikala pienākums ir nodrošināt patērētājam pieejamu informāciju
interneta veikala lapā par Atteikuma tiesībām. Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā, nesniedzot
nekādu pamatojumu, atkāpties no distances līguma (no distances līguma veidā pasūtītās preces vai pakalpojuma).
Gudriem.lv patur tiesības, bez brīdinājuma pārtraukt kādas noteiktas preces, vai noteikta interneta veikala visu preču
izvietošanu portālā. Izvietojuma pārtraukšana piemērojama, ja tiek konstatēts kāds augstāk minēto punktu pārkāpums
/nepilnīga izpilde vai ir saņemta Gudriem.lv apmeklētāja sūzība par kādas preces kvalitāti, preces piegādes kavējumu,
u.c.sudzības par Gudriem.lv izvietotajām precēm vai interneta veikalu.

Gudriem.lv grafiskās pogas izvietošana interneta veikala mājas lapā tiks uzskatīta par priekšrocību, pieņemot lēmumu
par interneta veikala preču izvietošanu portālā!

Grafiskās pogas un saites banera kods:
<a style="display:block;width:88px;height:31px;overflow:hidden;position:relative;" href="http://www.gudriem.lv/atriekrediti" title="www.gudriem.lv/atrie-krediti">www.gudriem.lv/atrie-krediti<img width="88" height="31"
style="position:absolute;top:0;left:0;border:none;" alt="www.gudriem.lv/atrie-krediti" title="www.gudriem.lv/atrie-krediti"
src="http://www.gudriem.lv/gudriem.lv-veikali.png"/></a>
_____________________________________________________________________________________________________
Noderīga informācija!
PTAC mājas lapā publicētās rekomendācijas “Par distances tirdzniecību”:
http://www.ptac.gov.lv/lv/content/par-distances-tirdzniec-bu
Vadlīnijas komersantiem:
http://www.ptac.gov.lv/lv/content/vadlanijas-godigas-komercprakses-stenosanai-un-taisnigu-ligumu-sastadisanai

