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Regulamin publikacji reklam w sieci BusinessClick
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Usługa programu BusinessClick świadczona jest przez spółkę BusinessClick Sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu 50-365 na Placu Grunwaldzkim 23, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000292126, NIP 897-17-35429, kapitał zakładowy 1.200.000,00 zł zwaną dalej: BusinessClick.
2. Świadczenie usługi publikacji reklam w sieci BusinessClick odbywa się na zasadach określonych w
niniejszym Regulaminie.
3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady korzystania z usługi publikacji reklam w sieci
BusinessClick. Każdy Zleceniodawca zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności
zmierzających do korzystania z usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
II. ZAWARCIE UMOWY PUBLIKACJI REKLAM
1. Zawarcie umowy publikacji reklam w sieci BusinessClick następuje poprzez złożenie zlecenia
reklamowego przez Zleceniodawcę.
2. Zlecenie reklamowe musi zostać złożone każdorazowo z zachowaniem formy pisemnej.
3. Zlecenie musi zawierać nazwę i dane Zleceniodawcy, przedmiot kampanii, rodzaj zamawianej
reklamy, ilość jednostek reklamy oraz czas emisji. Zlecenie musi być opatrzone pieczęcią
Zleceniodawcy i podpisem (podpisami) osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w jego
imieniu.
4. Podpisując zlecenie emisji reklam przygotowane przez BusinessClick 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) zlecana emisja reklam jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i nie narusza praw
autorskich oraz innych praw osób trzecich, w szczególności zasad reklamy produktów wrażliwych
(papierosy, alkohol, farmaceutyki) oraz publicznej prezentacji treści pornograficznych, a BusinessClick
nie ponosi odpowiedzialności prawnej wynikającej ze złamania przepisów prawa przez
Zleceniodawcę.
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5. Zleceniodawca ma prawo do odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy musi zostać dokonane
na piśmie pod rygorem nieważności. W wypadku wykonania prawa odstąpienia umowa
publikacji reklam w sieci BusinessClick uważana jest za niezawartą, a BusinessClick zwróci
Zleceniodawcy wynagrodzenie, o ile wynagrodzenie zostało wcześniej przekazane do BusinessClick.
a. Odstąpienie od umowy w okresie wcześniejszym niż 7 dni przed planowanym terminem emisji nie
rodzi skutków finansowych ani prawnych dla Zleceniodawcy.
b. Odstąpienie od umowy między 2 a 7 dniami roboczymi przed terminem emisji powoduje
konieczność zapłaty przez Zleceniodawcę odstępnego w wysokości 20% wartości kampanii.
c. Odstąpienie od umowy w okresie od 1 do 2 dni przed planowanym terminem emisji skutkuje zapłatą
odstępnego w wysokości 50% wartości zlecenia.
d. Odstąpienie od umowy po rozpoczęciu emisji reklam w sieci BusinessClick skutkuje zapłatą 100%
wartości zlecenia tytułem odstępnego.
6. Zleceniodawca ma prawo modyfikować zlecenie.
a. Modyfikacja zlecenia może dotyczyć jedynie zmiany ustalonych wcześniej czasów lub miejsc emisji
reklam jednak nie później niż 2 dni przed planowanym terminem emisji.
b. Modyfikacja nie może powodować zmiany wartości zlecenia ani też terminów rozpoczęcia i
zakończenia kampanii.
c. Modyfikacja zlecenia winna być każdorazowo dokonana na piśmie i musi zostać zaakceptowana
przez BusinessClick.
III. WARUNKI PUBLIKACJI REKLAM W SIECI BUSINESSCLICK
1. Reklama w formie wynikającej ze zlecenia musi zostać dostarczona w formie elektronicznej do
BusinessClick nie później niż 2 dni przed planowanym terminem kampanii.
2. W przypadku doręczenia materiałów, o których mowa w pkt. 1, z opóźnieniem lub w przypadku,
kiedy doręczony materiał nie spełnia wymogów technicznych i ustaleń zawartych w zleceniu,
BusinessClick zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w uzgodnionym wcześniej planie emisji.
3. BusinessClick ma prawo odmówić wyemitowania reklamy, która narusza przepisy polskiego prawa,
albo też kiedy reklama zawiera nieprawdziwe informacje. BusinessClick ma także prawo odmówić
wyemitowania reklamy, która zdaniem BusinessClick mogłaby naruszyć istotne interesy albo
wizerunek sieci BusinessClick lub Wydawców BusinessClick. W takim przypadku Zleceniodawca
może dostarczyć inną reklamę lub zrezygnować z kampanii bez żadnych skutków finansowych i
prawnych.
4. BusinessClick ma prawo oznaczyć materiał reklamowy słowami reklama, tekst sponsorowany itp. o
ile uzna to za zasadne.
5. W trakcie trwania emisji reklam Zleceniodawcy udostępnia się stronę WWW z jej statystykami
(liczba emisji i liczba kliknięć).
6. Jeżeli z przyczyn obiektywnych kampania nie została w pełni zrealizowana w zamówionym okresie
czasu, odpowiednio wydłużany jest czas jej realizacji lub Zleceniodawca może wykorzystać pozostałą
liczbę emisji w kolejnym zamówieniu.
7. BusinessClick nie ponosi odpowiedzialności za zawartość strony docelowej Zleceniodawcy
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IV. WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTUROWANIE
1. Płatności naliczane są zgodnie z cenami określonymi w cenniku dla poszczególnych form reklamy
w dniu złożenia zamówienia reklamy przez Zleceniodawcę. BusinessClick zastrzega sobie prawo do
zmiany cennika emisji reklam bez odrębnego powiadomienia Zleceniodawców, o ile nie została
zawarta oddzielna Umowa nakładająca na BusinessClick konieczność takiego powiadomienia na
zasadach w niej określonych.
2. O ile uzgodnione warunki zlecenia nie stanowią inaczej, BusinessClick wystawia Zleceniodawcy
fakturę VAT w dniu rozpoczęcia publikacji reklam w sieci BusinessClick określonego w zleceniu
reklamowym.
3. Faktura powinna zostać zapłacona nie później niż 14 dni od daty jej wystawienia. Niniejsze warunki
mogą ulec zmianie jedynie w przypadku zawarcia oddzielnej Umowy między Zleceniodawcą, a
BusinessClick.
4. W przypadku nie zapłacenia wynagrodzenia w terminie BusinessClick będzie naliczać odsetki
ustawowe za opóźnienie. BusinessClick zastrzega sobie prawo do wstrzymania publikacji reklamy lub
odstąpienia od umowy publikacji reklamy w sieci BusinessClick z zastrzeżeniem żądania zapłaty na
rzecz BusinessClick postanowień par. III, ust. 5, pkt. D.
V. SIŁA WYŻSZA
1. BusinessClick nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z Zamówienia Reklamy, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających
poza kontrolą BusinessClick, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: wybuchu wojny lub
grożącego wybuchu wojny; aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych; umów rządowych lub
międzynarodowych; strajków lub innych działań protestacyjnych; powodzi, pożarów, eksplozji; awarii
sieci Internet lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji
lub innych przejawów siły wyższej.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkie Umowy Reklamowe, do których ma zastosowanie niniejszy Regulamin podlegają prawu
polskiemu.
2. Strony ustalają, że wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez
Sąd Powszechny właściwy dla siedziby BusinessClick
3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.11.2007 r.
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