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UWAGA! Cromalin reklamy stanowi podstawę do zgłoszenia reklamacji  
i musi być dostarczony dwa tygodnie przed datą emisji.

zwany dalej Zleceniobiorcą.

zlecający reklamę.

Zleceniobiorcę jest zlecenie reklamowe złożone przez 
Zleceniodawcę. Warunki zamieszczenia reklam określone są  

zwanych dalej Warunkami.  

stronie internetowej www.gazetaprawna.pl )
2. Zlecenie reklamowe Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć 

rezerwacji):

przed ukazaniem się numeru czasopisma

czasopisma

się dostarczyć:

przed ukazaniem się numeru czasopisma

czasopisma

czasopisma
 Dla reklamowych materiałów tekstowych, wymagających 

ustaliły, ustalenia te jednak muszą mieć formę pisemną.

Zleceniobiorcy.

sobie prawo do odmowy publikacji reklamy, jeżeli dostarczone 
materiały zdaniem Zleceniobiorcy nie spełniają parametrów 
technicznych stanowiących integralną część niniejszych 
Warunków.

ze względu na niestosowny lub szkodliwy charakter materiałów 

obowiązujące przepisy. 

zakwestionowanych materiałów.
9. Reklamacje dotyczące zamieszczanych reklam przyjmowane są 

powinna być złożona na piśmie, pod rygorem nieważności, wraz 

warunków reklamacji lub niezachowanie ww. terminu do 
wniesienia reklamacji uprawnia Zleceniobiorcę do odmowy uznania 

złożonego pisemnie, pod rygorem nieważności, skutecznie 
doręczonego Zleceniobiorcy za jego zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru. Za dzień rezygnacji przyjmuje się dzień skutecznego 
doręczenia ww. oświadczenia do Zleceniobiorcy.

d) oraz po rozpoczęciu realizacji zlecenia niestandardowego (np. 
druk memosticka, banderoli, opracowanie broszury, książki, 
itp.)

uprawnia Zleceniobiorcę do obciążenia Zleceniodawcy kwotą 

12. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za treść 
zamieszczanych reklam. Zleceniodawca zobowiązany jest 
do naprawienia wszelkich ewentualnych szkód po stronie 

reklamy.
13. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody 

wynikłe na skutek zaistnienia okoliczności, na które nie miał on 
 

dystrybucję czasopism.
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(lub)/(i) zawarcia umowy przez Zleceniodawcę. Szczegółowe warunki 

pisemnej faksem, lub mailowo ( jako potwierdzenie wcześniejszej 

b. wykonywania właściwych bieżących czynności organizacyjnych 

kryteriów zaakceptowanych uprzednio przez Zleceniodawcę, 

zaakceptowanych, materiałów promocyjnych związanych 

Zleceniodawców, 

uprzednio ustalone ze Zleceniodawcami,

Zleceniodawcą, pozyskanie zgody uczestników na przesyłanie 
informacji handlowej oraz na wykorzystywanie ich danych 

elektroniczną,

zaakceptowanego uprzednio przez Zleceniodawców 
kosztorysu,

przeprowadzenia, po uzyskaniu uprzedniej akceptacji ze strony 
Zleceniodawców,

11) prowadzeniu ustaleń merytorycznych, technicznych 

uprzedniej akceptacji ze strony Zleceniodawców.
c. Zleceniobiorca obciąży Zleceniodawcę kosztami prac wykonanych 

miedzy stronami.

oświadczenia złożonego pisemnie doręczonego Zleceniobiorcy za 
pośrednictwem faksu, lub mailowo. Zleceniodawca może zrezygnować 

bez ponoszenia żadnych kosztów. 

promocyjnych, zaakceptowanych przez Zleceniodawcę. Zleceniodawca 
zobowiązany jest do naprawienia wszelkich ewentualnych szkód po 

reklamy.
11. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody 

wynikłe na skutek zaistnienia okoliczności, na które nie miał on wpływu, 

realizacje zlecenia.
12. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków 

internetowej dotyczącej danego  eventu.
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