
Regulamin emisji reklam na portalu PruszkówMówi.pl 

1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie usług reklamowych 

dotyczącej umieszczania reklam na stronie internetowej www.PruszkówMówi.pl 

2. Zleceniodawca powinien dostarczyć Zleceniobiorcy gotowy materiał reklamowy wykonany 

zgodnie ze specyfikacją techniczną na 3 dni robocze przed emisją reklamy. Czas realizacji dla 

reklamy wymagającej ingerencji grafika za pośrednictwem Zleceniobiorcy ustalany jest 

indywidualnie.  

3. Materiały graficzne do artykułów sponsorowanych powinny być wysłane na 3 dni robocze przed 

datą emisji. Zleceniodawca ma prawo do trzech poprawek bez ponoszenia dodatkowych kosztów.  

4. Materiał reklamowy należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: 

pruszkowmowi@gmail.com. Dostarczone reklamy powinny zawierać pełny opis: nazwa 

reklamodawcy, forma reklamowa, daty emisji. Zleceniodawca może dokonać zmiany materiałów 

graficznych w terminie minimum 2 dni roboczych przed emisją.  

5. Niedotrzymanie przez Zleceniodawcę terminów składania zamówień i materiałów graficznych 

upoważnia Zleceniobiorcę do nie zamieszczenia reklamy bez ponoszenia odpowiedzialności.  

6. Zleceniodawca może zrezygnować z zamówienia w terminie minimum 5 dni roboczych przed 

emisją. Rezygnacja dokonana po tym terminie powoduje obciążenie Zleceniodawcy karą umowną w 

wysokości 100 % wartości zlecenia. Rezygnacja powinna wpłynąć na adres 

pruszkowmowi@gmail.com i wymaga pisemnego potwierdzenia ze strony Zleceniobiorcy. 

7. Faktura za reklamę zostanie wystawiona w terminie 2 dni roboczych przed emisją reklamy.  

7. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamy bez podania przyczyny.  

8. Zleceniodawca oświadcza, że treść reklam nie narusza praw osób trzecich. Zakazuje się 

dostarczania przez Zleceniodawcę treści o charakterze bezprawnym.  

Reklamacje 

9. Zleceniodawca może złożyć reklamacje za wykonanie usługi niezgodne z niniejszym zleceniem 

nie później niż na 5 dni roboczych po dacie emisji. Reklamacja powinna wpłynąć na adres: 

pruszkowmowi@gmail.com. Zleceniobiorca zobowiązuje się do jej rozpatrzenia nie później niż w 

ciągu 5 dni roboczych od jej otrzymania.  

10.  W przypadku, gdy z winy Zleceniobiorcy kampania nie zostanie w pełni zrealizowana w 

określonym przez zlecenie czasie, Zleceniobiorca zobowiązuje się odpowiednio wydłużyć czas emisji 

reklamy do momentu zrealizowania wszystkich zobowiązań lub dokonać nowych ustaleń ze 

Zleceniodawcą.  

11. W przypadku opóźnienia emisji kampanii wynikającego z niedotrzymania terminów 

dostarczenia materiałów reklamowych przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo 

do obciążenia kosztami niezrealizowanej kampanii zgodnie ze zleceniem. 

12. Portal PruszkówMówi.pl określa parametry banerów reklamowych oraz sposób przekazania 

materiałów reklamowych do publikacji. 

13. Niniejszy regulamin obowiązuje od 14.07.2014 

http://www.pruszkówmówi.pl/
mailto:pruszkowmowi@gmail.com

