
Wydawnictwo Tarior-Media Sp. z o.o.
ul. Urocza 31, 71-496 Szczecin
NIP: 9282029484
Tel. 727 644 093
Nr rachunku: 22 1090 1564 0000 0001 1023 0090
Bank Zachodni WBK 1 Oddział w Lubsku
E-Mail: redakcja@driver-magazyn.pl.

Zlecenie zamieszczenia reklamy
Nazwa Zleceniodawcy: …………………………………………………………………………………..

Adres ....................................................................... NIP ………………………….…………….......

................................................................................. Tel. …………………………….…………........

.................................................................... Fax. ..........................................................................

Imię i nazwisko ..............................................................................................................................

Stanowisko ....................................................................................................................................

Telefon ...........................................................................................................................................

E-mail ............................................................................................................................................

Zamawiam ogłoszenie reklamowe w numerze …........……….. czasopisma „Driver”

Format reklamy (zaznacz: np. 1/2 strony):…….………cena ……………………netto + VAT 23%: …………………….

Słownie:…………...................................................................................................................................................... zł

Dodatkowe ustalenia:……………………………………………………………………………………….…………………...

.......................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

W/w Kwotę należy wpłacić do 14 dni od wysłania zlecenia na:
Tarior-Media sp. z o.o.
71-496 Szczecin
ul. Urocza 31
Nr konta: 22 1090 1564 0000 0001 1023 0090

AKCEPTUJEMY WARUNKI I WYRAŻAMY ZGODĘ NA WYSTAWIENIE FAKTURY VAT BEZ NASZEGO
PODPISU

Materiały do reklamy dostarczymy Wydawnictwu do dnia:…………………………………………. ... w formacie
(np: tif, jpg, gif, pdf, ai): …………………………………………………………………..
Zleceniodawca oświadcza, że zna warunki ogólne zamieszczania reklam w/w czasopiśmie oraz wymagania techniczne jakim
powinna odpowiadać przygotowana przez niego reklama. Dane te znajdują się na stronie: www.driver-magazyn.pl/Reklama
Postanowienia dodatkowe:
1. Podstawę do wystawienia faktury stanowi przyjęte i zatwierdzone przez Zleceniobiorcę „Zlecenie zamieszczenia reklamy”.
Zatwierdzenie zlecenia przez Zleceniobiorcę następuje po uzgodnieniu ze Zleceniodawcą wzoru reklamy lub treści gotowego do
druku artykułu nadesłanego do Wydawnictwa.
2. Zleceniodawca oświadcza, że publikacja materiałów nie naruszy jakichkolwiek praw autorskich oraz że posiada prawo do ich
rozpowszechniania i opracowania. Zleceniodawca przejmuje na siebie wszelkie roszczenia mogące powstać z tego tytułu.
3. Ewentualne reklamacje dotyczące opublikowanej reklamy lub materiału będą przyjmowane w terminie 7 dni od ukazania się numeru.
4. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia reklamy, artykułu lub ogłoszenia o treści niezgodnej z interesem
Wydawnictwa
Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych związanych z Wydawnictwem za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej i oświadcza, że wyżej wymieniona zgoda dotyczy wszystkich udostępnionych przez
Zleceniodawcę oznaczeń środków komunikacji.
Zezwolenie to może być przez Zleceniodawcę odwołane w każdym czasie.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Zlecenie po wypełnieniu i wydrukowaniu prosimy zeskanować i przesłać na adres: redakcja@driver-magazyn.pl

Dział reklam:

Borys Wawruszczak

Podpis ………………………………….                                           Zleceniodawca Podpis ………………………


