I. WARUNKI SPRZEDAŻY REKLAM
1. Niniejsze Warunki Sprzedaży Reklam, zwane dalej „Warunkami”, określają
podstawowe zasady publikacji materiałów innych niż materiały redakcyjne,
na zlecenie osób trzecich, w drukowanym wydaniu czasopisma RÓŻE.
2. Ilekroć w niniejszych Warunkach używa się poniższych terminów, mają one
następujące znaczenie:
• Redakcja – Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR z siedzibą w Warszawie;
• Zleceniodawca – podmiot, który zleca opublikowanie Reklamy w czasopiśmie
RÓŻE;
• Reklama – przekaz graficzny pochodzący od Zleceniodawcy w celu jego
publikacji w czasopiśmie RÓŻE.
3. Podstawą do zamieszczenia Reklamy w czasopiśmie RÓŻE jest umowa zawarta
w formie pisemnej lub zaakceptowane przez Redakcję na piśmie lub mailowo
zlecenie reklamowe podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
Zleceniodawcy, określające rodzaj Reklamy, jej powierzchnię, terminy realizacji,
terminy i warunki płatności oraz cenę i ewentualnie wysokość upustów.

4. Podane w cenniku ceny publikacji Reklam dotyczą materiałów gotowych
do druku (patrz: Wytyczne techniczne). Redakcja nie wykonuje ani nie zleca
osobom trzecim wykonania Reklamy według projektu Zleceniodawcy.
5. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności wobec Zleceniodawcy za treść
merytoryczną Reklam opublikowanych zgodnie ze zleceniem. Redakcja
zobowiązana jest do sprawdzenia Reklamy pod kątem językowym i dokonania
ewentualnej korekty. Zlecając publikację Reklamy Zleceniodawca jest zobowiązany
starannie sprawdzić, czy treść, jak i forma Reklamy jest zgodna z prawem,
zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz czy nie narusza
jakichkolwiek praw osób trzecich.
6. Wszelkie zmiany w treści Reklamy, mogą być dokonane najpóźniej 14 dni przed
skierowaniem numeru czasopisma do druku i dla swej skuteczności muszą być
zakomunikowane Redakcji wyłącznie na piśmie lub pocztą elektroniczną.

7. Należność za publikację Reklamy obliczana jest według cennika dołączonego do
umowy/ zlecenia Reklamy.

II. WARUNKI PŁATNOŚCI
8. Płatność za druk Reklamy dokonywana jest na konto:
Pekao S.A. 37 1240 6250 1111 0000 4591 7196 na podstawie faktury VAT.
9. Ustaloną kwotę należy wpłacić w ciągu 14 dni od dnia podpisania
umowy/zatwierdzenia Zlecenia.

10. W przypadku opóźnienia płatności, Zleceniodawca zostanie obciążony
odsetkami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11. Wszelkie spory powstałe w związku ze zleceniem publikacji Reklamy, których
nie uda się rozwiązać w sposób polubowny, będą rozstrzygane przez sądy
powszechne, właściwe miejscowo dla siedziby Redakcji.
12. W sprawach nieuregulowanych w powyższych zasadach mają zastosowanie
przepisy prawa prasowego i kodeksu cywilnego.
13. Zamówienie publikacji Reklamy oznacza akceptację powyższych warunków
w całości.

