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UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG REKLAMOWYCH 

 

Zawarta w dniu ………………………………………………………………………………….. pomiędzy: 

Adrian Lepszy-Bayaraa, 44-240 Żory, al. Niepodległości 3, identyfikująca się numerem  

NIP 665-214-33-65, zwaną dalej Zleceniobiorcą. 

a,  

…………………………………………………………………………………………………………………………..... 

z siedzibą w ……………………………………przy ul……………………………………………….. 

reprezentowaną przez …………………………………………………...  zwaną dalej Zleceniodawcą. 

 

Zleceniobiorca oświadcza, że jest właścicielem ekranu TELEBIM, zainstalowanego w Żorach, 

przy skrzyżowaniu Katowice-Wisła a Pszczyna-Żory, który stanowić będzie nośnik reklamy, na 

którym świadczone będą usługi reklamowe. 

 

Zleceniobiorca zobowiązuje się umieszczać spot reklamowy zleceniodawcy przez okres 

Od …………………………………………………….do……………………………………………………..…… 

………………………………….. 

 

Emisja reklamy dokonywana jest na podstawie pisemnego zamówienia Zleceniodawcy według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 niniejszej umowy 

Zleceniodawca zobowiązany jest dołączyć do zamówienia spot reklamowy zgodnie z warunkami 
określonymi w załączniku nr 2 do niniejszej umowy (Regulamin Świadczenia Usług 
Reklamowych ) 

 

Zapłata za każdą zamówioną emisję następuje na podstawie faktur VAT wystawionych przez 
Zleceniobiorcę i w terminach w nich wskazanych. 

Płatność należy dokonać przelewem na konto Zleceniobiorcy prowadzone przez PKO BP z 

numerem    11 1020 2892 0000 5302 0398 2154. 

Wysokość opłat naliczana jest na podstawie cennika emisji spotów reklamowych 
obowiązującego w dniu podpisania umowy. 
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Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nie opublikowanie reklamy z powodu nie 
otrzymania przez Zleceniodawcę warunków określonych w Regulaminie świadczenia usług 
reklamowych. 

Zleceniobiorca ma prawo odmówić publikacji reklamy naruszającej przepisy prawa lub 
chronione prawem osób trzecich. 

Reklamację dotyczącą jakości realizacji zlecenia Zleceniodawca zobowiązany jest zgłosić na 
piśmie w terminie nie później niż 5 dni od daty pierwszej emisji spotu reklamowego 
Zleceniodawcy, pod rygorem utraty roszczeń z tego tytułu. 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Zleceniodawca jest zobowiązany bądź 
dokonać korekty faktury za reklamę w ten sposób, że może przyznać Zleceniodawcy dodatkowy 
rabat bądź dać prawo do dodatkowej emisji, której warunki ustalane będą indywidualnie. 

 

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorcy przysługuje 
wynagrodzenie za emisję reklamy, która się ukazała zgodnie z cennikiem (koszt reklamy 
dziennej) 

 

Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem świadczenia usług reklamowych. 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, oraz oświadczenia z nią związane wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron. 

 

 

ZLECENIODAWCA        ZLECENIOBIORCA 

 

 

 

 

 


