
WARUNKI PUBLIKACJI REKLAM I OGŁOSZEŃ

PRZYJĘCIE ZLECENIA
1. 

przez KREATOR zwanego dalej Wykonawcą dokonywane jest na podstawie Zle-
cenia przesłanego przez Zamawiającego.

2. Zlecenie winno być złożone na gotowym formularzu dostarczonym przez 
Wykonawcę.

3. -
-

nawca przyjmuje je do realizacji (bez potrzeby potwierdzenia jego przyję-
cia – art. 69 Kod.Cyw.).

MATERIAŁY REKLAMOWE
4. Materiały reklamowe Zamawiający dostarczy Wykonawcy nie później niż 

-
niu.

5. Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia na swój koszt reklamy 
-

riałów reklamowych, które stanowią integralny element cennika.
6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam 

-
-

nawcy.
7. Opublikowanie materiałów nie spełniających wymogów technicznych Wy-

podstawie jego odrębnego oświadczenia.
8. Zamawiający ma prawo, za zgodą Wykonawcy, dokonać na własny koszt 

zamknięciu numeru jest niemożliwe. 
9. Zamawiający oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich, właściwe licen-

-

roszczeń osób, których prawa wskutek treści lub wydrukowania lub innego 
wykorzystania reklamy zostały naruszone. Zamawiający ponosi odpowie-

-

prawnych.
10. Wykonawca zastrzega sobie prawo odmowy publikacji reklamy bez poda-

-

11. Tekst reklamy, ogłoszenia, artykułu sponsorowanego musi być wyraźnie 

12. 
przed wyznaczonym terminem dostarczenia materiałów.

13. -
ci prawo do przyznanych mu rabatów. Wykonawca wystawi odpowiednio 
skorygowane faktury obejmujące również wcześniej opublikowane rekla-
my.

14. Wykonawca nie gwarantuje Zamawiającemu, że reklama opublikowana bę-
dzie na konkretnej stronie, jak również tego, że obok reklamy Zleceniodawcy 

-
wrą umowę normującą tę kwestię.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
15. -

nemu czasopisma.
16. 

10 dni od daty publikacji. 
17. 
18. Reklamacji nie podlegają reklamy, których projekty były dostarczone bez 

cromalinu lub matchprintu.
19. Wykonawca nie odpowiada za wady jakościowe druku zamówionej rekla-

-
czającej 1% całego nakładu.

20. 
stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do ponownego umiesz-

-
tości zamówienia.

21. 

22. 

23. Cenę za umieszczenie reklamy, ogłoszenia określa cennik. Wydawnictwo 
może udzielić Zamawiającemu rabatu. Wysokość rabatu określana jest in-

24. 
25. Ceny określone w cenniku są kwotami netto, do których należy doliczyć 

obowiązujący podatek VAT.
26. -

czy to zamówionych reklam przed zmianą cennika.
27. Podstawę do wystawienia faktury stanowi fakt wydrukowania ogłoszenia 

zgodnie ze zleceniem.
28.  Płatność za umieszczenie reklamy, ogłoszenia regulowana będzie na posta-

podstawie faktury pro forma.
29. 

przez Zamawiającego zleceniem reklamy, Zamawiający zobowiązany jest 
-
-

my.
30. 

-
klam.

WYMAGANIA TECHNICZNE
31. Rozdzielczość 300 dpi, kolorystyka CMYK.
32. Materiały cyfrowe formatowane wyłącznie na PC prosimy dostarczać na pły-

tach CD lub na wskazany e-mail lub serwer ftp. Prosimy nie umieszczać pase-
rów do druku.

33. Akceptowane formaty plików: tif, jpg, eps (fonty zamienione na krzywe).
34. 

35. -

36. 

Wydawnictwo KREATOR
ul. Niekłańska 35/1, 03-924 Warszawa


