
Regulamin emisji reklam na Ekranach Reklamowych: 

1. Definicje: 
1.1. Transport Osobowy „TARNOWSCY”  Anita Tarnowska – Kowal z siedzibą w Lubinie ul. Sikorskiego 42. Wpisaną do 

ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 002013, NIP: 692-219-82-61 reprezentowaną przez Anitę Tarnowską- 

Kowal. 

1.2. Reklamodawca – każda osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości 

prawnej zlecająca emisję reklamy na Ekranach Reklamowych będących własnością firmy Transport osobowy 

„TARNOWSCY”. Reklamodawcą jest również agencja lub inny pośrednik działający w imieniu i na rzecz swoich 

klientów. 

1.3. Ekrany Reklamowe –  ekrany wykonane w technologii LCD o przekątnej 19” zamontowane w autobusach marki 

Mercedes –Benz będących własnością Zleceniobiorcy. 

1.4.  Zlecenie – pisemne zlecenie emisji pakietu reklamy w postaci formularza zamówienia, w którym zawarte są formy i 

czas emisji reklamy zamówione przez Reklamodawcę. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia oznacza zawarcie umowy.  

1.5.  Reklama- przekaz w postaci obrazu ruchomego lub statycznego bez dźwięku. 
1.6.  Spot – animacja graficzna wyświetlana na Ekranie Reklamowym. 

1.7. Materiały reklamowe- materiały w plikach w formatach .avi, .mpeg, .jpg, .gif animowany lub flash dostarczone przez 

Reklamodawcę w celu sporządzenia spotu. 

2. Warunki ogólne: 

2.1 Przyjmowanie oraz zamieszczanie Reklam przez Reklamodawcę dokonywane jest w oparciu o  zasady wynikające ze 

Zlecenia oraz niniejszego Regulaminu. 

2.2 Do rozliczenia reklamy stosuje się ceny za Pakiety emisji reklamy. Ceny zawarte są w Cenniku, który stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2.3 Transport Osobowy „TARNOWSCY”  nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych Reklam. Reklamodawca 

zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie Transport Osobowy „TARNOWSCY” w 

związku z treścią Reklamy zamieszczonej na Ekranach Reklamowych. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot wystąpi z 
roszczeniami w stosunku do Transport Osobowy „TARNOWSCY” z tytułu naruszenia praw osób trzecich przez 

wykorzystanie w Reklamie materiałów lub treści, z którymi związane są roszczenia. 

Reklamodawca na wezwanie Transport Osobowy „TARNOWSCY” zwróci wszystkie poniesione przez Transport Osobowy 

„TARNOWSCY” koszty i zwolni Transport Osobowy „TARNOWSCY” ze wszystkich zobowiązań. Dotyczy to w 

szczególności postępowania sądowego, kosztów zastępstwa procesowego lub odszkodowań określonych w drodze ugody. 

2.4 Reklamy nie mogą być sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego. Transport Osobowy „TARNOWSCY” 

zastrzega sobie prawo odmowy lub wstrzymania emisji Reklam bez podania przyczyny, w szczególności zaś, jeśli zachodzi 

uzasadnione podejrzenie, iż z ich treści wynika, że są one sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub 

naruszają prawa osób trzecich. 

2.5 Transport Osobowy „TARNOWSCY” zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania emisji Reklam na Ekranie 

Reklamowym również w wypadku, jeśli treść lub forma Reklam sprzeczna jest ze zobowiązaniami Transport Osobowy 

„TARNOWSCY”, linią programową lub interesem Transport Osobowy „TARNOWSCY”. 

3. Przyjmowanie zleceń: 

3.1 Zlecenia emisji pakietów Reklam przyjmowane są na formularzu zamówień dostępnym w Biurze Transport Osobowy 

Transport Osobowy „TARNOWSCY”  

3.2 Zlecenie emisji Reklamy musi zawierać dane Reklamodawcy, w tym nazwę lub imię i nazwisko Reklamodawcy, pieczęć 

oraz czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Reklamodawcy.  

3.3 Emisja Reklamy może rozpocząć się po złożeniu Zlecenia przez Reklamodawcę, przyjęciu Zlecenia przez Transport 

Osobowy „TARNOWSCY”, zaakceptowaniu przez Reklamodawcę Spotu przygotowanego przez Zleceniodawcę lub 
Zleceniobiorcę oraz dokonaniu wpłaty. 

3.4 Podpisując Zlecenie Pakietu emisji Reklamy Przygotowane przez Transport Osobowy „TARNOWSCY”, Reklamodawca 

oświadcz, że: 

a) posiada odpowiednie uprawnienia do składania Zlecenia na emisję Reklamy, 

b) zlecana emisja Reklam jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i nie narusza praw autorskich oraz innych praw 

osób trzecich, 

c) zlecana emisja reklam jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, a Transport Osobowy „TARNOWSCY” nie 

ponosi odpowiedzialności prawnej wynikającej ze złamania przepisów prawa przez Reklamodawcę,  

d) akceptuję postanowienia niniejszego Regulaminu wraz 



4. Warunki płatności: 

4.1 Wynagrodzenie za zamówioną Reklamę ustalone jest na podstawie obowiązującego cennika reklam oferowanego przez 
Transport Osobowy „TARNOWSCY”. Cennik dostępny w biurze. 

4.2 Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto. Wartość wynagrodzenia Transport Osobowy „TARNOWSCY” z 

tytułu Zlecenia złożonego przez reklamodawcę będzie odpowiednio powiększona o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w dniu wystawienia faktury. 

4.3 W przypadku nieterminowego uregulowania należności Zleceniobiorca ma prawo do naliczenia ustawowych odsetek. 

5. Reklamacje: 

5.1 W przypadku, gdy emisja Spotów reklamowych na Ekranie Reklamowym nie została zrealizowana zgodnie z 

parametrami i w terminie określonym w Zleceniu Reklamodawca ma prawo złożyć reklamację dotyczącą terminu realizacji 
emisji Reklamy. 

5.2 Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane w formie pisemnej do biura Transport Osobowy „TARNOWSCY” w terminie 

nie dłuższym niż 30 dni od daty wystąpienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji. 

5.3 Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Reklamodawcy na adres wskazany przez Reklamodawcę w reklamacji. 

5.4 Transport osobowy „TARNOWSCY” niezwłocznie rozpocznie działania zmierzające do wyjaśnienia przyczyn złożonej 

reklamacji i ustosunkuje się do reklamacji maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. 

5.5 w przypadku uwzględnienia reklamacji, Transport osobowy „TARNOWSCY” zobowiązany jest do naprawienia szkody 

wykazanej przez Reklamodawcę. W każdym jednak przypadku odpowiedzialność Transportu Osobowego „TARNOWSCY” 
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania ograniczona jest do kwoty pieniężnej będącej równowartością 

wynagrodzenia Transportu osobowego „TARNOWSCY” za poszczególne emisje Reklamy będące przedmiotem reklamacji. 

5.6 Transport Osobowy „TARNOWSCY” nie ponosi odpowiedzialności za aktualność danych Reklamodawcy i danych 

zawartych w Materiałach reklamowych przekazanych Transportowi osobowemu „TARNOWSCY” przez Reklamodawcę. 

6. Postanowienia końcowe: 

6.1 Wszystkie oświadczenia Zleceniobiorcy lub Zleceniodawcy przekazywane są wyłącznie w oryginale chyba że niniejszy 

Regulamin stanowi inaczej. 

6.2 Wszystkie umowy o Reklamę (Zlecenia emisji Reklamy), do których ma zastosowanie niniejszy regulamin podlegają 

prawu polskiemu. 

6.3 Strony ustalają, że wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zleceniobiorcy. 

6.4 We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.  

6.5 Regulamin wchodzi w życie z dniem  01.10.2011 r. 

 

 


