
 
 
                                                                                                                      
 
TELEBIM – EKRAN LED na budynku „ GALERII RETKIŃSKIEJ” 
 
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY USŁUGI REKLAMOWEJ 
 
1. Grey Art J. Jankowski, G. Sziktanc Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 249 zwana dalej Zleceniobiorcą 
oświadcza, że jest właścicielem telebimu - ekranu LED usytuowanego na budynku własnym Galerii Retkińskiej  w Łodzi przy ul. 
Wyszyńskiego 29 wymienionego w formularzu zamówienia i przystosowanego do emisji spotów reklamowych. 
2. Zlecenie umieszczenia spotu reklamowego na telebimie-ekranie LED przyjmowane jest na podstawie zamówienia wypełnionego 
według wzoru i dostarczonego przez Zleceniodawcę do Zleceniobiorcy  osobiście, faxem lub drogą elektroniczną. 
3. Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć gotowy spot reklamowy do emisji według określonych parametrów, nie później niż do 7 
dni roboczych przed zamówionym terminem emisji chyba, że zamawia wykonanie spotu reklamowego  u Zleceniobiorcy. 
4. W przypadku dostarczenia spotu reklamowego, którego treść jest niezgodna z obowiązującym prawem, normami etycznymi lub 
narusza prawa autorskie osób trzecich, Zleceniobiorca może odmówić wykonania zlecenia.  
5. Zlecający reklamę bierze na siebie odpowiedzialność za treść wyświetlanych spotów reklamowych. 
6. W przypadku gdy Zleceniodawca zamawia wykonanie spotu reklamowego u Zleceniobiorcy zobowiązany jest dostarczyć wszelkie 
materiały niezbędne do jego wykonania, zgodnie z określonymi parametrami, nie później niż do 14 dni roboczych przed zamówionym 
terminem emisji chyba, że strony postanowią inaczej. Przekroczenie w/w terminów może spowodować opóźnienie emisji spotów 
reklamowych, nie skutkuje jednak przedłużeniem okresu obowiązywania umowy. 
7. Strony przyjmują, że zmiany w projekcie spotu reklamowego mogą nastąpić jednorazowo bezpłatnie, w przypadku wystąpienia 
kolejnych zmian kwota należna zostanie każdorazowo zwiększona o minimum 5 % chyba, że strony postanowią inaczej. 
8. Emisja spotu reklamowego nastąpi po akceptacji jego projektu przez Zleceniodawcę w terminie określonym w zamówieniu.  
9. Zleceniodawca oświadcza, że spoty reklamowe oraz materiały przeznaczone do emisji nie są obciążone prawami osób trzecich, w 
szczególności prawami autorskimi, które mogłyby być naruszone poprzez emisję spotu reklamowego. 
10. Zleceniodawca oświadcza, że: 
a) posiada odpowiednie umocowanie do składania zamówienia oraz podpisania umowy o emisję reklam; 
b) jest uprawniony do posługiwania się - użytymi w zleconych do emisji materiałach reklamowych - informacjami, danymi, fragmentami 
utworów, wizerunkami, znakami towarowymi lub wzorcami zdobniczymi albo innymi elementami stanowiącymi przedmiot ochrony 
prawnej na podstawie prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności 
przemysłowej, prawa do znaków towarowych lub wzorów zdobniczych, prawa do tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych praw 
wymaganych w prowadzeniu kampanii. 
c) dostarczone Zleceniobiorcy w celu realizacji Zlecenia materiały reklamowe, a także wszelkie ich elementy, w szczególności treść i 
forma Reklam, są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami szeroko rozumianego prawa reklamy, a 
także dobrymi obyczajami, nie wprowadzają odbiorców (użytkowników) w błąd oraz nie stanowią nieuczciwej praktyki rynkowej, a także 
nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw 
autorskich lub praw pokrewnych . Powyższe oświadczenie ma skutek również względem wszelkich materiałów rozpowszechnianych 
bezpośrednio przez Zleceniodawcę lub jego kontrahentów za pośrednictwem udostępnionych przez Zleceniobiorcę skryptów 
emisyjnych; 
d) będące przedmiotem Reklam produkty lub usługi są dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa, a reklamodawca posiada 
wszelkie wymagane prawnie zezwolenia na obrót nimi lub ich świadczenie. 
11. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Zleceniobiorcy, zastrzega on sobie prawo ustalenia terminu zastępczego dla 
emisji spotu reklamowego. Jeżeli termin zastępczy nie będzie zaakceptowany przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca zwróci pobraną 
tytułem zapłaty kwotę w wysokości odpowiedniej co do niewykonanej usługi, bez prawa do roszczeń odszkodowawczych. 
12. Zleceniodawca zobowiązuje się do dokonania zapłaty za usługę gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy: 
BZWBK  nr 89 1090 1304 0000 0001 0984 7595 w terminie określonym w fakturze. W przypadku opóźnienia zapłaty Zleceniodawca 
uzna odsetki ustawowe określone w odpowiednim dokumencie.  
13. Brak zapłaty pełnej kwoty upoważnia Zleceniobiorcę do wstrzymania emisji spotu reklamowego. 
14. Zleceniodawca wyraża zgodę  na przysyłanie informacji od Zleceniobiorcy w formie  newslettera. 
15. Zleceniodawca wyraża zgodę na umieszczenie jego nazwy i logo na stronie internetowej Zleceniobiorcy w dziale dotyczącym 
partnerów Zleceniobiorcy. 
16. W sprawach dotyczących niniejszego zlecenia zastosowanie mają odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego. 
17. Strony zgodnie oświadczają, że będą dążyć do polubownego rozstrzygania ewentualnych kwestii spornych. W przypadku braku 
porozumienia w powyższym trybie, właściwym do rozstrzygania kwestii spornych będzie sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy. 
18. Zlecenie niniejsze obowiązuje od dnia jego podpisania i może być wycofane w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia jego 
zawarcia. W powyższym przypadku Zleceniodawca, w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia o wycofaniu zlecenia, zapłaci 
Zleceniobiorcy koszty manipulacyjne w wysokości 20 % kwoty brutto na podstawie wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury. 
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