
Ogólne warunki zamieszczania reklam w dwumiesięczniku Driver 

§ 1

1. "Ogólne warunki zamieszczania reklam" zwane dalej „Warunkami” regulują wzajemne
zobowiązania stron wynikających ze zleceń zamieszczenia reklam w dwumiesięczniku

„Driver” wydawanego przez Wydawnictwo Tarior-Media Sp. z o.o. z siedzibą w
Szczecinie przy ul. Uroczej 31, zwany dalej „Wydawnictwem, wpisanym do Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000317166, NIP 9282029484.

§ 2

Zamawiający zobowiązany jest przesłać Internetem na adres redakcja@driver-magazyn.pl lub
dostarczyć na adres wydawnictwa przesyłka pocztowa, na swój koszt, gotowy materiał

reklamowy przygotowany zgodnie z danymi określonymi w "Warunki techniczne“, które
dostępne są na stronie internetowej: www.driver-magazyn.pl w terminie uzgodnionym w
umowie. Zamawiający może zlecić zamieszczenie reklamy tylko w wielkości zgodnej z

formatami określonymi przez wydawnictwo. Inne niestandardowe formy reklamy są możliwe po
wcześniejszym uzgodnieniu. W wypadku zamówienia wielokrotnego zamieszczenia reklamy

Wydawnictwo publikuje dostarczony pierwotnie (jako ostatnie) materiały reklamowe.
Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia zamiarze dokonania jakichkolwiek

zmian w projekcie reklamy w terminie określonym w umowie.
1. Jeżeli dostarczony przez Zamawiającego materiał reklamowy (oryginał) ma być zwrócony po

wykorzystaniu, Zamawiający musi zastrzec to w umowie lub na druku przekazania materiału
reklamowego. W wypadku złożenia tego zastrzeżenia, zwrot nastąpi bezzwłocznie po upływie

terminu dochodzenia roszczeń z tytułu ewentualnych wad opublikowanego materiału. W innych
wypadkach materiał przyjęty w celu wykonania umowy pozostaje własnością Wydawnictwa.

2. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do oznaczania reklam napisem REKLAMA lub
PROMOCJA i nie odpowiada za treść opublikowanych reklam.

3. Wydawnictwo ma prawo odmówić przyjęcia do realizacji materiałów nienadających się do
publikacji z powodu złej jakości lub nieodpowiadających minimalnym standardom określonych

w danych "Warunki techniczne”.

§ 3

1. Po zawarciu umowy wydawnictwo zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia materiału
reklamowego, jeżeli według niego opublikowanie reklamy naruszałoby przepisy prawa

prasowego lub karnego albo treść reklam byłaby sprzeczna z interesami Wydawcy. Umowa
ulega wówczas rozwiązaniu, a ewentualnie pobrana zaliczka podlega zwrotowi w terminie 14

dni na koszt Zamawiającego.
2. Zamawiający może wycofać zamówienie bez żądania odszkodowania do 14 dni przed

upływem terminu dostarczenia materiału reklamowego.
3. Wycofanie zamówienia z naruszeniem terminów, o których mowa w ust. 3 jest bezskuteczne,

a Zamawiający jest zobowiązany uregulować całą należność za wydrukowane reklamy.
Odpowiednio stosuje się to do wniosku Zamawiającego o przyjęcie zmiany materiału

reklamowego.

§ 4

1. Ceny za zamieszczanie reklam określane są na podstawie cennika, aktualnego w dniu
zawarcia umowy. Ceny podane w cenniku (oraz zawarta w umowie wartość zamówienia) są
kwotami netto, do których doliczany jest podatek od towarów i usług (VAT) według stawki
aktualnej w dniu fakturowania. W przypadku zamieszczenia reklamy większej niż ½ strony
cena obejmuje także dowodowy egzemplarz publikacji z zamieszczoną reklamą, W cenniku

określone są ceny usług jednokrotnych.
2. W uzasadnionych wypadkach wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany cen reklam.


