Regulamin przyjmowania i zamieszczania reklam w serwisie
Nałęczów Domy
Przyjmowanie materiałów reklamowych
1. Za treść materiałów reklamowych odpowiada Zleceniodawca.
2. Zleceniodawca powinien dostarczyć Wydawcy serwisu Nałęczów Domy gotowy materiał
reklamowy wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną na 3 dni robocze przed emisją
reklamy. Deadline na reklamy wymagające ingerencji grafika za pośrednictwem Wydawcy
ustalany jest indywidualnie.
3. Tekst i materiały graficzne do artykułów sponsorowanych powinny być przesłane najpóźniej
na 5 dni roboczych przed datą emisji.
4. Zleceniodawca ma prawo do dwóch poprawek w materiale reklamowym bez ponoszenia
dodatkowych kosztów.
5. Zleceniodawca może dokonać zmiany gotowych materiałów graficznych najpóźniej na 2 dni
robocze przed emisją.
6. Wymagania techniczne (specyfikacja techniczna) niezbędne do współpracy z systemem
teleinformatycznym, którym posługuje się Wydawca opisane są w dokumencie Specyfikacja
techniczna reklam zamieszczanych w serwisie Nałęczów Domy.
7. Materiał reklamowy należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail Wydawcy
m.sowinska@spaspot.pl.
8. Zaleca się używanie nazewnictwa według poniższego wzorca:
abcd_billboard_750x100_v1_jpg
abcd – nazwa własna Zleceniodawcy
billboard – forma reklamy
750x100 – wymiar
V1 – wersja reklamy
jpg – format pliku.
W nazwach należy używać małych liter, podkreślników oraz cyfr; zaleca się nieużywanie spacji
w nazwach.
9. Niedotrzymanie przez Zleceniodawcę terminów składania materiałów graficznych
oraz dokonania płatności upoważnia Zleceniobiorcę do nie zamieszczenia reklamy
bez ponoszenia odpowiedzialności.
10. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamy bez podania przyczyny.
11. Zleceniodawca oświadcza, że treść reklam nie narusza praw osób trzecich. Zakazuje się
dostarczania przez Zleceniodawcę treści o charakterze bezprawnym lub naruszających zasady
współżycia społecznego.
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Reklamacje
1. Zleceniodawca może złożyć reklamacje za wykonanie usługi niezgodne ze Zleceniem emisji
reklamy nie później niż na 5 dni roboczych po dacie emisji. Reklamacja powinna wpłynąć
na adres mailowy Wydawcy. Wydawca zobowiązuje się do jej rozpatrzenia nie później
niż w ciągu 5 dni roboczych od jej otrzymania.
2. W przypadku, gdy z winy Wydawcy kampania nie zostanie w pełni zrealizowana
w określonym przez Zlecenie czasie, Wydawca zobowiązuje się odpowiednio wydłużyć czas
emisji reklamy do momentu zrealizowania wszystkich zobowiązań lub dokonać nowych
ustaleń ze Zleceniodawcą.

Zlecenie emisji reklamy
1. Zleceniodawca po zapoznaniu się z Regulaminem przyjmowania i zamieszczania reklam
w serwisie Nałęczów Domy, Cennikiem reklam online w serwisie Nałęczów Domy,
Specyfikacją techniczną reklam zamieszczanych w serwisie Nałęczów Domy oraz po
ustaleniach szczegółów kampanii reklamowej z Wydawcą zleca emisję reklamy określając
rodzaj reklamy oraz termin emisji.
2. Wydawca potwierdza możliwość realizacji usługi przesyłając na wskazany przez
Zleceniodawcę adres mailowy Zlecenie emisji reklamy w postaci pliku pdf, zawierające: dane
Zleceniodawcy, rodzaj reklamy, termin emisji, termin dostarczenia materiałów reklamowych,
cenę reklamy brutto oraz termin dokonania płatności wraz z numerem konta Wydawcy.
3. Zleceniodawca przesyła Wydawcy podpisane przez osoby upoważnione Zlecenie emisji
reklamy (faksem na numer 81 50 15 611 lub w postaci scanu na ww. adres mailowy
Wydawcy). Przesłanie Zlecenia emisji reklamy oznacza akceptację przez Zleceniodawcę
Regulaminu przyjmowania i zamieszczania reklam w serwisie Nałęczów Domy.

Warunki płatności i wystawianie faktur
1. Zleceniodawca dokonuje płatności za zleconą reklamę przelewem na konto wskazane przez
Wydawcę, zgodnie ze Zleceniem emisji reklamy, jednak nie później niż na 5 dni roboczych
przed terminem emisji reklamy. Za termin wpłaty uznaje się dzień zaksięgowania płatności na
koncie Wydawcy.
2. Faktury za realizację Zlecenia emisji reklamy są wystawiane przez Wydawcę w cyklach
miesięcznych w ostatnim dniu wykonywania usługi (zakończenia emisji), chyba, że Zlecenie
stanowi inaczej, jednak nie później niż 7 dni od wykonania usługi.
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