
Regulamin świadczenia usług reklamowych

1. Eurobudowa.PL - oznacza firmę Eurobudowa.pl z siedzibą w Gdyni, ul.Kamrowskiego 5 c 
lokal nr 4, NIP 7431669007, REG 171009439

2. Portal - oznacza platformę informatyczno-informacyjną udostępnioną pod adresem 
www.eurobudowa.pl, stworzoną i udostępnianą przez Eurobudowa.pl, umożliwiającą 
Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji 
opracowanych przez  Eurobudowa.pl

3. Użytkownik – oznacza osobę korzystającą z Portalu. 
4. Reklama - oznacza każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form 

korzystania z towarów lub usług
5. Emisja – oznacza w zależności od wybranej opcji rozliczeniowej: 

a. wyświetlenie Formy Reklamowej na Portalu lub w jego części w liczbie razy określonej w 
Zleceniu Reklamowym, 
b. utrzymywanie w określonej części Portalu Formy Reklamowej i zapewnienie jej 
dostępności w czasie określonym w Zleceniu Reklamowym

6. Usługi Reklamowe Eurobudowa.pl – oznacza Reklamę świadczoną przez Eurobudowa.pl na 
stronach Portalu zgodnie z Regulaminem.

7. Umowa - oznacza umowę na Usługi Reklamowe Eurobudowa.pl. 
8. Zlecenie Reklamowe - oznacza dokument w formie pisemnej, określający warunki Umowy, 

stanowiący ofertę (art. 66 k.c.), chyba, że z jego treści lub postanowień Regulaminu wynika, 
że w określonym przypadku Zlecenie Reklamowe stanowi jedynie zaproszenie do negocjacji 
(art. 72 k.c.). 

9. Zleceniodawca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub podmiot nie posiadający 
osobowości prawnej, która składa w Eurobudowa.pl Zlecenie Reklamowe. 

10. Zmiana Zlecenia Reklamowego - oznacza zmiany inne niż Modyfikacja Zlecenia 
Reklamowego. 

11. Forma Reklamy - oznacza określoną pod względem technicznym formę prezentacji 
Reklamy w Portalu. 

12. Regulamin - oznacza niniejszy dokument.
13. Cennik – oznacza dokument zawierający wykaz cen aktualny na dzień zawarcia Umowy 

zamieszczony na stronie www.eurobudowa.pl/reklama

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Eurobudowa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść lub formę Form Reklamowych. 
2. Podpisując Zlecenie Reklamowe Zleceniodawca oświadcza, że ma prawo posługiwać się 

użytymi w Formach Reklamowych informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz 
wszelkimi pozostałymi elementami podlegającymi ochronie prawnej oraz, że Formy 
Reklamowe nie są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. 

3. Agencje reklamowe i inni pośrednicy reklamowi, działający w imieniu i na rzecz swoich 
klientów, są solidarnie odpowiedzialni z osobami, które reprezentują wobec Eurobudowa.pl 
za regulowanie należności, wynikających z przyjętych Zleceń Reklamowych. 

4. Obowiązek naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych Eurobudowa.pl w związku z treścią 
lub formą Form Reklamowych (wraz z kosztami procesowymi oraz innymi uzasadnionymi 
kosztami poniesionymi w związku z roszczeniami osób trzecich) spoczywa na 
Zleceniodawcy. 

5. Eurobudowa.pl samodzielnie decyduje o zawartości Portalu.
6. Eurobudowa.pl może w każdym czasie bez prawa do odszkodowania: 

a. odmówić Emisji lub wstrzymać Emisję, albo 
b. żądać dokonania zmiany Form Reklamowych, jeżeli treść lub forma Form Reklamowych 
są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, polityką Reklam Eurobudowa.pl albo osoba 

http://www.eurobudowa.pl/reklama


trzecia, właściwy organ lub instytucja zgłosiły zastrzeżenia dotyczące Form Reklamowych, 
albo 

7. c. odmówić Emisji lub wstrzymać Emisję, jeżeli Eurobudowa.pl nie otrzymała lub 
otrzymała z opóźnieniem płatności za wcześniejsze Emisje. 

8. Cennik stanowi integralną część Regulaminu. 
9. Eurobudowa.pl przyjmuje Zlecenia Reklamowe pod warunkiem, że: 

a. zostały prawidłowo wypełnione, 
b. zawierają podpis osoby upoważnionej do reprezentacji i pieczęć Zleceniodawcy, 
c. w przypadku, gdy Zleceniodawca jest podmiotem gospodarczym, działającym na 
podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zawierają imię i nazwisko 
właściciela lub wspólników Zleceniodawcy. 

10. W przypadku kolizji terminów Emisji Eurobudowa.pl zastrzega, że, pierwszeństwo 
przysługuje Zleceniom Reklamowym opłacanym zaliczkowo gotówką lub przelewem. W 
następnej kolejności będą emitowane: 
a. Zlecenia Reklamowe rozliczane w formie barteru lub kompensaty, 
b. Zlecenia Reklamowe jako świadczenia zastępcze z tytułu niewykonania bądź 
nienależytego wykonania umów, których stroną jest lub była Eurobudowa.pl. 

11. Eurobudowa.pl oświadcza, że nie przyjmuje Zleceń Reklamowych na Emisję: 
a. kampanii jednodniowych
b. pakietów zasięgowych

ZAWARCIE UMOWY

1. Do chwili pisemnego potwierdzenia przyjęcia Zlecenia Reklamowego przez Eurobudowa.pl, 
Zlecenie Reklamowe stanowi ofertę w rozumieniu przepisu art. 66 k.c. 

2. Zlecenie Reklamowe musi zostać doręczone do siedziby Eurobudowa.pl najpóźniej na 2 dni 
robocze przed datą pierwszej Emisji. 

3. Złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty przez Eurobudowa.pl poprzez doręczenie 
Zleceniodawcy podpisanego Zlecenia Reklamowego, jest równoznaczne z zawarciem 
Umowy. 

MODYFIKOWANIE I ANULOWANIE ZLECENIA

1. Eurobudowa.pl zapewnia Zleceniodawcy prawo do anulowania Zlecenia Reklamowego, 
2. Warunkiem skutecznego Anulowania Zlecenia Reklamowego jest doręczenie w formie 

pisemnej oświadczenia o anulowaniu Zlecenia Reklamowego. 
3. Za Anulowanie Zlecenia Reklamowego uważa się również: 
4. a. niedostarczenie kreacji Form Reklamowych co najmniej na 2 dni przed ustalonym 

terminem rozpoczęcia Emisji lub, 
5. b. dostarczenie kreacji Form Reklamowych niezgodnych z warunkami technicznymi 

określonymi w Specyfikacji Technicznej, później niż na 2 dni ustalonym terminem 
rozpoczęcia Emisji, 

6. W przypadkach określonych w lit. a) i b) na Zleceniodawcy spoczywa obowiązek zapłaty 
kary umownej w wysokości 100% wartości brutto Zlecenia Reklamowego. 

7. Zlecenie Reklamowe może być anulowane w całości: 
8. a. nie później niż na 7 dni roboczych przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji bez 

skutków w postaci powstania zobowiązania do zapłaty kary umownej na rzecz 
Eurobudowa.pl 

9. b. później niż na 7 dni roboczych przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji, z 
zastrzeżeniem prawa Eurobudowa.pl do naliczenia kary umownej w wysokości 30% 
wartości brutto Zlecenia Reklamowego, 

10. W przypadku częściowego anulowania Zlecenia Reklamowego dokonanego przed pierwszą 



Emisją, zasady ust. 7 pkt b), stosuje się odpowiednio w stosunku do anulowanej części 
Zlecenia Reklamowego. 

WARUNKI EMISJI

1. Formy Reklamowe zgodne ze Specyfikacją Techniczną winny być dostarczone do 
Eurobudowa.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem pierwszej Emisji. W przypadku 
dostarczenia Form Reklamowych w terminie późniejszym lub niezgodnych ze Specyfikacją 
Techniczną  Eurobudowa.pl zastrzega sobie prawo do anulowania Zlecenia Reklamowego 
lub wprowadzenia zmian w planie Emisji. 

CENNIK, PŁATNOŚCI, FAKTUROWANIE

1. Cennik nie zawiera podatku VAT. 
2. Eurobudowa.pl zastrzega sobie prawo do modyfikowania Cennika bez obowiązku 

powiadamiania Zleceniodawców, chyba że odrębna umowa zawarta z Zleceniodawcą lub 
jego przedstawicielem określi termin powiadamiania o takiej zmianie. 

3. Cenę ustala się według Cennika obowiązującego w dniu wystawienia Zlecenia 
Reklamowego, o ile treść Zlecenia Reklamowego nie stanowi inaczej. 

4. Faktury są wystawiane przez Eurobudowa.pl zgodnie z obowiązującym prawem w terminie: 
5. do 7 dni od dnia rozpoczęcia emisji przewidzianej w Zleceniu Reklamowym, 
6. W przypadku braku płatności za faktury, Eurobudowa.pl będzie naliczać odsetki ustawowe 

za opóźnienie. 
7. W przypadku opóźnienia płatności, Eurobudowa.pl zastrzega sobie prawo wstrzymania 

Emisji oraz prawo do odstąpienia od Zlecenia Reklamowego w całości lub w części, za 
zapłatą przez Zleceniodawcę kary umownej, zgodnie z zasadami Anulowania Zlecenia. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy 
Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego. 

2. Regulamin, Umowy lub oświadczenia stron z nimi związane podlegają prawu polskiemu. 
3. Podpisując Zlecenie Reklamowe Zleceniodawca oświadcza, że wszelkie spory wynikające 

ze stosowania Regulaminu, zawartych Umów lub oświadczeń stron z nimi związanych 
rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Eurobudowa.pl. 

4. Eurobudowa.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie.


