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W wirtualnym

Polacy coraz ch´tniej kupujà i sprzedajà w Internecie. RoÊnie liczba u˝ytkowników popularnej aukcji internetowej Allegro. Niedawno do Polski
wszed∏ te˝ silny konkurent z zagranicy, czyli e-Bay. Ostro˝noÊci jednak nigdy za wiele; e-handel rodzi pokus´ pewnych nadu˝yç.
Je˝eli nawet nie zdarzy∏o si´ nam niczego kupiç ani sprzedaç przez Internet, zapewne mamy co najmniej kilku znajomych, którzy w ten sposób,
rzadziej lub cz´Êciej, dokonujà zakupów. Latem ubieg∏ego roku Allegro odnotowa∏o dwumilionowego u˝ytkownika.

Allegro weryfikuje dane
osobowe u˝ytkowników,
wysy∏a specjalne kody na
ich adres, a tak˝e wspó∏pracuje z policjà w ca∏ym kraju.
Szczególny nacisk k∏adzie
te˝ na ochron´ praw okre-

Trzy miliony w sieci

Trzymilionowy u˝ytkownik swoje konto zarejestrowa∏ w maju tego roku. Przyrost o 33 procent w ciàgu niespe∏na roku to chyba nieêle. Zw∏aszcza, je˝eli te 33 procent oznacza rzesz´ miliona osób!
Kupujàcych mo˝e byç jeszcze wi´cej; niedawno na nasz rynek wszed∏ eBay, czyli zagraniczny konkurent Allegro. Bartek Szambelan, rzecznik prasowy Allegro, zapewnia, ˝e jego firma nie boi si´ konkurencji:
– Patrzymy na naszego konkurenta z respektem i ˝yczliwoÊcià. WejÊcie tak du˝ego
gracza na rynek mo˝e Êwiadczyç o du˝ym potencjale, jaki drzemie w polskim handlu elektronicznym. Mamy du˝y dzia∏ marketingu, realizujemy dalej wszystkie
plany i za∏o˝enia przyj´te wczeÊniej.
A co w∏aÊciwie widzimy w e-handlu takiego atrakcyjnego?
- Polacy dopiero odkrywajà zalety internetowych zakupów – uwa˝a Bartek Szambelan. – Pracujemy przecie˝ coraz d∏u˝ej, w zwiàzku z czym czasu mamy coraz mniej.
W tej sytuacji zakupy przez Internet stajà si´ rozwiàzaniem najlepszym. Tak czy inaczej, z naszych statystyk wynika, ˝e z roku na rok wszystkie wartoÊci wzrastajà
o 100 procent. Co wi´cej, dla niektórych u˝ytkowników Allegro staje si´ sposobem na
˝ycie. M∏ody poznaniak rozpoczà∏ rodzinny biznes majàc lat 18. Dzisiaj prac´ dzi´-

Êlonych podmiotów, zw∏aszcza praw w∏asnoÊci intelektualnej.
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ki niemu ma jego ojciec – rencista, mama, która nigdy nie pracowa∏a i pi´ç kolejnych osób.
Skoro jest tak dobrze, to dlaczego miliony Polaków nadal chcà jeêdziç na zakupy do hipermarketów?
– Na Allegro zdarzy∏o mi si´ robiç zakupy trzykrotnie – mówi Anna Sochacka z Poznania. – Naby∏am w ten sposób
rower, ksià˝k´ i telefon komórkowy. Nigdy nie mia∏am ˝adnych problemów; nikt mnie nie próbowa∏ oszukaç.

P∏ywajàca przesy∏ka
Nie zawsze jednak jest tak ró˝owo. Anna Dolska,
dziennikarka, robi∏a zakupy na Allegro tylko raz. Kupi∏a perfumy. Flakon przyszed∏ st∏uczony. Do dziÊ nie
odzyska∏a pieni´dzy.
– Zaufa∏am sprzedawcy i zap∏aci∏am od razu, przelewem –
ubolewa pani Anna. – Tymczasem pan ten zaoszcz´dzi∏ pi´ç
z∏otych na naklejce ,,Ostro˝nie: szk∏o!”. W efekcie perfumy
p∏ywa∏y w paczce. Nie przyj´∏am przesy∏ki. Odes∏a∏am jà do
nadawcy. Niestety, zaprzeczy∏ on jakoby jà otrzyma∏ i odmówi∏ zwrotu pieni´dzy. Interweniowa∏am na Allegro, co skoƒczy∏o si´ zablokowaniem konta sprzedawcy.
Jak zatem chroniç si´ przed internetowymi oszustami?
Do Marka Radwaƒskiego, powiatowego rzecznika konsumentów w Poznaniu, takie sprawy na razie nie trafiajà. PodkreÊla on jednak, ˝e kupujàcy jest chro-

niony przez przepisy o r´kojmi, niezale˝nie od tego czy kupujemy przez Internet, czy w sklepie.

– Je˝eli zaÊ konsument dokonuje zakupu na odleg∏oÊç, a sprzedawcà jest przedsi´biorstwo, mo˝emy dodatkowo w ciàgu 10 dni od
otrzymania towaru od umowy odstàpiç, przesy∏ajàc sprzedawcy pisemne oÊwiadczenie w tej sprawie – t∏umaczy M. Radwaƒski.
Równie˝ Allegro stara si´ chroniç swoich u˝ytkowników:
– Nie miejmy z∏udzeƒ. Im wi´cej osób b´dzie przekonywaç si´
do handlu w Internecie, tym wi´cej oszustów b´dzie szukaç
swych ofiar w Sieci – przyznaje Bartek Szambelan. – OczywiÊcie, nie kreÊlimy tutaj czarnych wizji. Podobnie jak w ruchu drogowym, tak samo w Internecie nale˝y pami´taç o podstawowych zasadach bezpieczeƒstwa. Oszustwa w naszym serwisie to zaledwie 0,5 promila wszystkich aukcji. Jednak bezpieczeƒstwo jest dla nas priorytetem – podkreÊla rzecznik.

Wspó∏praca z policjà

Allegro weryfikuje zatem dane osobowe u˝ytkowników, wysy∏a specjalne
kody na ich adres, a tak˝e wspó∏pracuje z policjà w ca∏ym kraju. SpecjaliÊci z Allegro szkolà funkcjonariuszy pionów Przest´pstw Go-

spodarczych w zakresie przest´pczoÊci internetowej, prowadzà specjalistyczny kurs dla policjantów, zajmujàcych
si´ przest´pczoÊcià gospodarczà, w Wy˝szej Szkole Policji w Szczytnie. Wspólnie z tà szko∏à organizuje te˝ corocznà konferencj´ „Techniczne Aspekty Przest´pstw Teleinformatycznych” – najwi´kszà tego typu w Polsce.
W firmie istnieje ponadto dzia∏ bezpieczeƒstwa, czyli
specjalna komórka zajmujàca si´ monitoringiem i Êciganiem przest´pców. W serwisie znajdziemy Centrum
Bezpieczeƒstwa, czyli poradnik o tym, jak dbaç o bezpieczeƒstwo transakcji.
Pracownicy Allegro stworzyli te˝ szereg programów.
I tak ,,Program Ochrony Kupujàcych” zapewnia nabywcy zwrot wylicytowanej kwoty (do 300 z∏) w przypadku, gdy kupujàcy zap∏aci∏ za towar, którego nie
otrzyma∏, albo te˝ otrzyma∏ towar, który znacznie ró˝ni
si´ od tego, który by∏ opisany na stronie z przedmiotem.
Z kolei ,,Escrow” to system zabezpieczenia transakcji.
Polega on na tym, ˝e kupujàcy wp∏aca pieniàdze za wylicytowany przedmiot na konto w ,,P∏atnoÊciach Allegro”. Nast´pnie sprzedajàcy wysy∏a towar do nabywcy.
Dopiero, gdy kupujàcy potwierdzi otrzymanie towaru,
sprzedawca mo˝e dysponowaç zap∏atà.
– Dzi´ki ,,Escrow” obie strony majà pewnoÊç, ˝e transakcja
zakoƒczy si´ pomyÊlnie – podkreÊla B. Szambelan.

Najwa˝niejszy zdrowy rozsàdek
Kolejny program to ,,Wspó∏praca w Ochronie Praw”. Jak
podkreÊla rzecznik prasowy, dà˝àc do zapewnienia legalnoÊci ofert sprzeda˝y, Allegro szczególny na-

cisk k∏adzie na ochron´ praw okreÊlonych podmiotów, zw∏aszcza praw w∏asnoÊci intelektualnej. W tym celu zosta∏ stwo-

rzony program, w ramach którego jego uczestnicy majà
mo˝liwoÊç zg∏oszenia ofert naruszajàcych ich prawa.
– Dzi´ki informacjom przekazanym nam przez uprawnione
podmioty, mo˝emy prawid∏owo reagowaç w sytuacji pojawiania si´ ofert naruszajàcych prawo – mówi Szambelan. –
W ramach programu wspó∏pracujemy równie˝ z ró˝nymi instytucjami. Specjalistyczna wiedza ich pracowników pozwala nam na prawid∏owà ocen´ legalnoÊci przedmiotów pojawiajàcych si´ na stronach Allegro.
Zabezpieczeƒ jest wi´c sporo, najwa˝niejszy jednak wydaje si´ zwyczajny zdrowy rozsàdek:
– Sama nie kupuj´ na Allegro, ale mam kilku znajomych, którzy sprzedajà tam p∏yty i nami´tnie kupujà ró˝ne rzeczy, ostatnio na przyk∏ad kolekcj´ bibu∏ek do papierosów z lat dwudziestych – mówi Ma∏gorzata Sitek z Torunia. – A bezpieczeƒstwo? Trzeba po prostu uwa˝aç na uczciwoÊç sprzedajàcych.

