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ZAMÓWIENIE REKLAMY
NA PORTALU INTERNETOWYM
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RAZEM CENA NETTO
RABAT (kwotowy lub procentowy)
RAZEM CENA NETTO PO RABACIE

ARTYKUŁY SPONSOROWANE
Artykuł
sponsorowany

Portal

Cena netto
za 1 tydz.
publikacji

Ilość
tygodni

Łączna
cena netto

Uwagi

Artykuł nr 1
Artykuł nr 2
Artykuł nr 3
Artykuł nr 4
Artykuł nr 5

RAZEM CENA NETTO
RABAT (kwotowy lub procentowy)
RAZEM CENA NETTO PO RABACIE

RAZEM DO ZAPŁATY NETTO:

(data, miejsce podpisania Zamówienia, nazwisko Wystawiającego)

(pieczęć/adres i nazwisko Zamawiającego)

Zamawiający oświadcza iż, akceptuje warunki niniejszego zamówienia i że zapoznał
się ze szczegółowymi warunkami publikacji reklam (świadczenia usług
reklamowych) na portalach internetowych należących do lukasMedia sp. z o.o.

(data i miejsce podpisania Zamówienia)

Nr konta:

(adres do E-Faktury - jeśli zlecono)

BZ WBK 83 1090 2590 0000 0001 3053 4022
Prosimy o terminową wpłatę należności. Dziękujemy!
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Szczegółowe warunki publikacji reklam (świadczenia usług reklamowych) na portalach
internetowych należących do lukasMedia sp. z o.o. - stan na dzień 10.08.2017 r.
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Wykonawca informuje, iż dynamika i konstrukcja strony internetowej powoduje, że baner reklamowy nie zmienia
swojego położenia. Wyjątkiem jest reklama bezrotacyjna nr E (300x60 px), która może zostać przesunięta w pionie
(góra lub dół) w przypadku, gdy zwolnione bądź zajęte zostanie sąsiednie miejsce reklamowe.
W przypadku artykułu sponsorowanego, jest on wyświetlany w formie tzw. „leadu” na stronie głównej i w archiwum
serwisu, zaś w pełnej formie na podstronach serwisu.
Reklama Zamawiającego - baner internetowy i artykuł sponsorowany – jest wyświetlana 24 godziny na dobę, 7 dni w
tygodniu, uwzględniając dni wolne od pracy i święta. lukasMedia sp. z o. o. na życzenie Zamawiającego może
przedstawić statystyki wejść na stronę/strony prowadzonego przez siebie serwisu lub serwisów.
Publikacja reklamy - baneru internetowego - odbywa się na stronie głównej serwisu oraz na podstronach. Wyjątek
stanowi pozycja reklamowa nr G (400x200 px) oraz nr H (400x400 px), której publikacja odbywa się wyłącznie na
podstronach portalu. Szczegółowa wizualizacja rozmieszczenia banerów reklamowych na portalach należących do
lukasMedia sp. z o. o. jest zamieszczona stronie internetowej www.lukas.media.pl lub w siedzibie Redakcji.
W pozycjach rotacyjnych maksymalnie zamieszczonych może być 10 banerów w jednej pozycji reklamowej. Wyjątek
stanowi pozycja reklamowa nr E (300x60 px), która jest reklamą bezrotacyjną.
Wykonawca może na życzenie Zamawiającego przesłać statystyki wyświetleń reklamy z uwzględnioną dobowej lub
całkowitej liczby wyświetleń, liczonej od daty rozpoczęcia kampanii reklamowej, liczbą dni emisji reklamy, średnią
dzienną liczbą wyświetleń. W przypadku zlecenia przekierowania na stronę internetową wskazaną przez
Zamawiającego, powyższa informacja zostanie rozszerzona o liczbę kliknięć.
Podane ceny za banery internetowe są cenami netto za 1 miesiąc publikacji (nie dotyczy to artykułów
sponsorowanych, które są rozliczane za 1 tydzień publikacji). W przypadku gdy Zamawiający zamawia kampanię
reklamową na okres krótszy niż 1 miesiąc, cena wyliczana jest wprost proporcjonalnie do ilości zamówionych dni
publikacji reklamy. Termin płatności za wykonanie usługi będzie indywidualnie ustalany z Zamawiającym.
Zamawiający akceptuje, że w przypadku otrzymania gratisu w postaci przygotowania banneru reklamowego, projekt
ten pozostaje własnością lukasMedia Sp. z o.o. i zabrania się go udostępniać w innych celach niż wyłącznie tych
uzgodnionych z lukasMedia Sp. z o.o. Jeżeli Zamawiający nie akceptuje warunków otrzymania gratisu, oznacza to
dodatkową opłatę w wysokości 50-200 zł netto za przygotowanie projektu.
Zamawiający oświadcza, że w przypadku nieopłacenia faktury za reklamę w wyznaczonym terminie określonym na
fakturze i w porozumieniu z Zamawiającym, rezygnuje on z przyznanych mu rabatów i wyraża zgodę na wystawienie
faktury korygującej obejmującej standardową cenę zamówionej reklamy. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że
rezygnacja z podpisanego zamówienia upoważnia lukasMedia Sp. z o.o. do wystawienia opłaty manipulacyjnej
wysokości 25% od wartości całej zamówionej kampanii reklamowej. lukasMedia sp. z o. o. zastrzega sobie
prawo/możliwość odstąpienia od wystawienia powyższej faktury korygującej i opłaty manipulacyjnej.
W przypadku zdarzeń losowych nie wynikających z winy lukasMedia sp. z o. o. (np. awaria serwera, nieprzesłanie w
terminie treści przez klienta bądź przesłanie materiałów w złych formatach), Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności
za nieterminowe wyświetlenie baneru internetowego lub artykułu sponsorowanego. Wyjątek stanowi niezgodne z
warunkami zamówienia działanie pracownika lukasMedia sp. z o. o. (brak publikacji w wyznaczonym terminie,
publikacja w błędnym miejscu), co będzie rekompensowane w indywidualnym porozumieniu z Zamawiającym.
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