REGULAMIN SPRZEDAŻY
OGŁOSZEŃ DROBNYCH I REKLAM W TYGODNIKU „PANORAMA
LESZCZYŃSKA”
1. Zamieszczanie ogłoszeń i reklam dokonywane jest w oparciu o niniejszy regulamin.
Zlecenie publikacji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
2. Regulamin określa zasady zamieszczania ogłoszeń drobnych i reklam modułowych w
tygodniku „Panorama Leszczyńska”
3. Reklamy modułowe przyjmowane są na strony ogłoszeniowe, ogłoszeniowo-redakcyjne i
redakcyjne zgodnie z obowiązującym cennikiem
4. Wydawca - „Panorama” Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (64-100), ul. Lipowa 26, zastrzega
sobie możliwość swobodnego rozmieszczania zamówionych reklam modułowych z
wyjątkiem stron redakcyjnych.
5. Ogłoszenie drobne zamieszczane w gazecie może zawierać maksymalnie 20 słów.
Zgodnie z cennikiem naliczana jest wartość za słowo, liczbę lub znak specjalny.
6. Ogłoszenia drobne są przyjmowane tylko do ustalonych rubryk, zgodnych z listą
dostępnych rubryk.
7. Reklamy modułowe przeznaczone do graficznego opracowania przez Biuro Ogłoszeń nie
podlegają autoryzacji.
8. Wydawca przyjmuje zlecenia na podstawie aktualnych przepisów Prawa Prasowego i
innych regulacji prawnych dotyczących reklam.
9. Ogłoszenia dotyczące sprzedaży i kupna psów oraz kotów podlegają określonym poniżej
ograniczeniom:
a) sprzedaż i kupno psów i kotów jest możliwa jedynie, jeśli pochodzą one z hodowli
zarejestrowanej w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym
celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów. W treści ogłoszenia
muszą znajdować się informacje pozwalające zidentyfikować hodowlę - jej nazwa,
przydomek hodowlany, NIP, nazwa organizacji. Prosimy też zamieszczać informację czy
zwierzę posiada rodowód (metrykę) danej organizacji

b) psy i koty nie pochodzące z zarejestrowanych hodowli i nie posiadające rodowodu
(metryki) mogą być jedynie oddane całkowicie bezpłatnie. Nie dopuszczamy ofert oddania
zwierzaka w zamian za koszty odchowania lub ofert dotyczących np. sprzedaży
akcesoriów, gdzie zwierzę występuje jako dodatek (gratis).
c) całkowicie niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń dotyczących reprodukcji i krycia
zwierząt domowych.
10. Wydawca nie przyjmuje zlecenia na ogłoszenia i reklamy:
a) naruszającej obyczaje, godność człowieka, uczucia religijne, przekonania polityczne,
b) zawierającej elementy dyskryminacji rasowej, naruszającej dobre imię osób trzecich,
c) zwodniczych, oszukańczych, nieprawdziwych np. ogłoszeń nakłaniających do udziału w
grach towarzyskich typu „wianuszek szczęścia” lub anonimowych ogłoszeń obiecujących
znaczne profity,
d) dotyczących sprzedaży broni zamawianych przez osoby fizyczne i prawne nie mające
zezwolenia na handel bronią,
e) dotyczących handlu narządami ludzkimi,
f) niezgodnych z zasadami pisowni polskiej,
g) których zamieszczenie, zgodnie z wymogami prawnymi, uwarunkowane jest
dostarczeniem dowodu osobistego, zezwolenia na działalność gospodarczą lub innego
dokumentu koniecznego do potwierdzenia wiarygodności zleceniodawcy.
11. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia lub odmowy publikacji ogłoszenia
bądź reklamy konkurencyjnych portali internetowych lub wydawnictw prasowych.
12. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia lub odmowy dalszej publikacji
ogłoszenia lub reklamy bez podania przyczyny.
13. Wydawca przyjmuje ogłoszenia i reklamy modułowe, które zostały zlecone i opłacone z
tygodniowym wyprzedzeniem przed wydaniem czwartkowym, z wyjątkiem ogłoszeń i
reklam ekspresowych przyjmowanych do środy do godziny 9.00. Materiały do publikacji
muszą być dostarczone ostatecznie do poniedziałku w formatach: tif, pdf, cdr, eps, gif,
lub swf.
14. Opublikowane zostaną jedynie opłacone reklamy i ogłoszenia. Płatność odbywa się przed
terminem pierwszej publikacji w formie gotówkowej, przelewem lub karta płatniczą

Niedotrzymanie terminu płatności ogłoszenia zwalnia Wydawcę z obowiązku jego
realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu.
15. Wydawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania publikacji zleconego ogłoszenia lub
reklamy z tytułu innych zaległych należności Zleceniodawcy wobec Wydawcy.
16. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian stylistycznych,
gramatycznych i ortograficznych w treści ogłoszeń i reklam.
17. Składając zlecenie na ogłoszenia Klient zatwierdza treść ogłoszenia do druku. Treść
ogłoszenia nie podlega wówczas reklamacji.
18. Należność za ogłoszenia i reklamy przyjmuje się według cennika obowiązującego w dniu
wystawienia faktury. Ceny podane w cenniku są cenami netto i należy doliczyć 23%
podatku VAT.
19. Klient płaci za ogłoszenie na podstawie otrzymanej kalkulacji.
20. Akceptujemy płatność kartami kredytowymi: VISA, Master Card/Euro Card
21. Płatności za ogłoszenia dokonywane drogą sms-ową rozliczane są za pośrednictwem
Dotpay
22. Po dokonaniu zapłaty nie można w ogłoszeniu dokonać już żadnych zmian ani wycofać
zamówienia. Rezygnacja ze zlecenia zobowiązuje do zapłaty kary w wysokości wartości
zlecenia chyba, że nastąpi w ciągu 3 dni od daty przyjęcia zlecenia
23. W przypadku odmowy publikacji ogłoszenia kwota do zwrotu przekazywana jest
Klientowi przelewem na konto bankowe.
24. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie do 7 roboczych od publikacji pierwszej błędnej
emisji, na adres: Biuro Ogłoszeń Panorama Spółka z o.o., Leszno, ul. Lipowa 26 lub
mailem: reklama@panoramaleszczynska.pl.
25. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji, bądź niezachowanie jej formy pisemnej
powoduje utratę przez Klienta prawa do reklamacji ogłoszenia lub reklamy, jak też
kolejnych błędnych emisji tego samego materiału.
26. W przypadku uzasadnionej reklamacji (istotny błąd wypaczający sens, utrudniający
zrozumienie treści reklamy w wydrukowanym ogłoszeniu, brak ogłoszenia lub
nieprawidłowa wersja ogłoszenia - nie zawiniony przez Klienta) Wydawca zobowiązany

jest do zamieszczenia prawidłowego ogłoszenia w analogicznym jak w zleceniu formacie,
miejscu i wydaniu lub zwrotu gotówki.
27. Administratorem danych osobowych jest Panorama Spółka z o.o. 64-100 Leszno, ul.
Lipowa 26, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Zleceniodawców zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z
2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
Dane osobowe Zlecającego uzyskiwane w procesie rejestracyjnym sprzedażowym służą
wyłącznie w celach weryfikacyjnych.
28. Administrator oświadcza, że dane osobowe Użytkowników zarejestrowanych nie będą
przekazywane osobom trzecim, wyłączając podmioty upoważnione z mocy ustawy i
obowiązującego prawa.
29. Zlecający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie określonym
w punktach powyższych.
30. Zastrzegamy sobie prawo do odsprzedania za zgodą zleceniodawcy treści ogłoszenia innej
spółce z zachowaniem danych.
31. Regulamin obowiązuje od 1 marca 2012 r.

