
Zasady

Ogól ne za sa dy za miesz cza nia ogło szeń wy mia ro wych
i re klam w „Par kie cie” i je go do dat kach oraz wkład ko wa nia

I. PO STA NO WIE NIA OGÓL NE
§ 1

Ile kroć w ni niej szych za sa dach ogól nych sto su je się po niż sze okre śle nia i de fi ni cje, na le ży je ro zu mieć w na stępu jący spo sób:
„Za sa dy ogól ne” - ogól ne za sa dy za miesz cza nia ogło szeń wy mia ro wych i re klam w „Par kie cie” i je go do dat kach oraz
wkład ko wa nia.
„Par kiet” - wy da wa ny przez GREMI MEDIA Sp. z o.o. dzien nik ogól no pol ski pod ty tu łem „Par kiet” oraz wszyst kie sta łe 
i oka zjo nal ne do dat ki te ma tycz ne.
„Wy daw ca” - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny 
pod nr NIP: 522-010-36-73, bę dą ca wy daw cą dzien ni ka „Par kiet”.
„Ogło sze nio daw ca” - oso ba fi zycz na lub praw na za ma wia ją ca wkład ko wa nie bądź pu bli ka cję w „Par kie cie” ogło sze nia wy -
mia ro we go lub re kla my.
„Ogło sze nie wy mia ro we” - ogło sze nie płat ne za mo duł, od po wia da ją cy jed ne mu z usta lo nych przez Dział Re kla my
„Par kie tu” ty pów mo du łów.
„Re kla ma” - ma te riał re kla mo wy w for mie ogło sze nia wy mia ro we go, płat ne go za mo duł, od po wia da ją ce go jed ne mu z
usta lo nych przez Dział Re kla my „Par kie tu” ty pów mo du łów.
„Wkład ka” - ma te riał pro mo cyj ny, re kla mo wy, in for ma cyj ny do łą cza ny od płat nie do ca ło ści lub części na kła du „Par kie tu”.
„Wkład ko wa nie”- usłu ga do łą cza nia wkład ki do ca łości lub części na kła du „Par kie tu”.

§ 2
Wkład ko wa nie, przyj mo wa nie do pu bli ka cji i pu bli ka cja ogło szeń wy mia ro wych, re klam na ła mach „Par kie tu” na stę pu je na
pod sta wie ni niej szych za sad ogól nych oraz obo wiązu jących prze pi sów pra wa.

§ 3
Wy daw ca nie po no si od po wie dzial no ści za treść za miesz cza nych ogło szeń wy mia ro wych i re klam oraz wkła dek.

§ 4
Wy daw ca za strze ga so bie pra wo od mo wy wkład ko wa nia, przy ję cia do pu bli ka cji lub od mo wy dal szej pu bli ka cji ogło sze nia
wy mia ro we go lub re kla my bez po da nia przy czy ny.

II. WA RUN KI PU BLI KA CJI OGŁO SZEŃ WY MIA RO WYCH I RE KLAM

§ 5
1. Pu bli ka cja ogło sze nia wy mia ro we go lub re kla my do ko ny wa na jest na pod sta wie pi sem ne go za mó wie nia, za wie ra ją ce -

go na stę pu ją ce in for ma cje:
- wiel kość i for mat za ma wia ne go ogło sze nia wy mia ro we go lub re kla my,
- ty tuł, na zwę, ro dzaj wy da nia, w któ rym ma być za miesz czo ne ogło sze nie wy mia ro we lub re kla ma (np. wy da nie głów ne

„Par kie tu”, do da tek „Lo gi sty ka - Trans port - Spe dy cja”),
- pro po no wa ne da ty emi sji,
- miej sce pu bli ka cji ogło sze nia wy mia ro we go lub re kla my,
- for mę i ter min płat no ści,
- je śli Ogło sze nio daw ca jest płat ni kiem po dat ku VAT - nu mer NIP wraz z upo wa żnie niem do wy sta wie nia fak tu ry VAT bez

pod pi su od bior cy,
- w przy pad ku spół ek pra wa han dlo we go - ak tu al ny wy ciąg z Kra jo we go Re je stru Są do we go,
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- w przy pad ku pod mio tu go spo dar cze go, pro wa dzące go dzia łal ność na pod sta wie wpi su do ewi den cji dzia łal no ści go spo -
dar czej - imię i na zwi sko, ad res za miesz ka nia wła ści cie la (wła ści cie li) bądź wspól ni ków oraz nu mer wpi su do ewi den cji

(wraz ze wska za niem sie dzi by urzę du, któ ry wy dał ze zwo le nie na dzia łal ność),
- imię i na zwi sko oraz nu mer te le fo nu oso by, któ ra pro wa dzi ze stro ny Ogło sze nio daw cy spra wę zle ce nia,
- pie częć fir mo wa oraz pie cząt kę imien ną i pod pis dy rek to ra (pre ze sa za rzą du) lub in nej oso by upo wa żnio nej do wy stę po -

wa nia w imie niu Ogło sze nio daw cy.
2. Za mó wie nie, o któ rym mo wa w ust. 1 ni niej sze go pa ra gra fu, Ogło sze nio daw ca zo bo wiąza ny jest do star czyć Wy daw cy:
a) w przy pad ku pu bli ka cji nie więk szych niż jed no stro ni co we - w ter mi nach okre ślo nych w za łącz ni ku nr 1, ta be la nr 1, ko -

lum na nr 3;
b) w przy pad ku pu bli ka cji więk szych niż jed no stro ni co we - w ter mi nach uzgod nio nych z Dzia łem Re kla my „Par kie tu”.
3. Wszel kie for mal ne bra ki i uchy bie nia w za mó wie niu oraz nie do trzy ma nie ter mi nów do star cze nia za mó wie nia, o któ rych

mo wa w ust. 2, li te ra a) i b) ni niej sze go pa ra gra fu, zwal nia ją Wy daw cę z obo wiąz ku je go re ali za cji oraz ewen tu al nej od -
po wie dzial no ści, ja ka mo gła by po wstać z te go ty tu łu.

4. In te gral ną częścią za mó wie nia jest tekst ogło sze nia wy mia ro we go lub re kla my, in ne ma te ria ły gra ficz ne bądź ma te ria ły
go to we do dru ku, o któ rych mo wa w § 8.

§ 6
1. Ogło sze nio daw ca mo że do ko nać re zer wa cji ter mi nów, po wierzch ni pla no wa nych ogło szeń wy mia ro wych lub re klam.
2. Wa run kiem uwzględ nie nia re zer wa cji jest:
- ist nie nie od po wied nich możli wości tech nicz nych po stro nie Wy daw cy,
- zo bo wią za nie się Ogło sze nio daw cy do do star cze nia za mó wie nia, o któ rym mo wa w § 5 ust. 1, nie pó źniej niż na 10 dni

ro bo czych przed ter mi nem okre ślo nym w za łącz ni ku nr 1, ta be la nr 1, ko lum na nr 3.
3. Nie do star cze nie za mó wie nia w ter mi nie okre ślo nym w § 6 ust. 2, zwal nia Wy daw cę z obo wiąz ku re zer wa cji.

§ 7
1. Ogło sze nio daw ca mo że do ko nać wy bo ru miej sca pu bli ka cji ogło sze nia wy mia ro we go lub re kla my.
2. Wy bór miej sca pu bli ka cji ogło sze nia wy mia ro we go lub re kla my w „Par kie cie” na stę pu je wy łącz nie po przez:
- wska za nie ro dza ju lub na zwy stro ny, na któ rej ma być opu bli ko wa ne ogło sze nie wy mia ro we lub re kla ma.
3. Wa run kiem pu bli ka cji ogło sze nia wy mia ro we go lub re kla my w wy bra nym przez Ogło sze nio daw cę miej scu jest:
- ist nie nie od po wied nich mo żli wo ści tech nicz nych po stro nie Wy daw cy,
- do star cze nie za mó wie nia, o któ rym mo wa w § 5 ust. 1, wraz z pi sem ną in for ma cją od no śnie miej sca pu bli ka cji ogło sze nia

wy mia ro we go lub re kla my, o któ rym mo wa w ust. 2 ni niej sze go pa ra gra fu, w ter mi nach okre ślo nych w za łącz ni ku nr 1,
ta be la nr 1, ko lum na nr 3.

4. Wy bór miej sca pu bli ka cji ogło sze nia wy mia ro we go lub re kla my do ko na ny przez Ogło sze nio daw cę z po mi nię ciem kry -
te riów wy bo ru, okre ślo nych w ust. 2 ni niej sze go pa ra gra fu lub wa run ków pu bli ka cji ogło sze nia wy mia ro we go bądź re -
kla my w wy bra nym miej scu, okre ślo nych w ust. 3 ni niej sze go pa ra gra fu, zwal nia Wy daw cę z obo wiąz ku za miesz cze nia
ogło sze nia wy mia ro we go lub re kla my w tym miej scu.

§ 8
1. Tekst ogło sze nia wy mia ro we go lub re kla my i ewen tu al nie kom plet ma te ria łów gra ficz nych (lo go, ilu stra cje, zdję cia itp.)

Ogło sze nio daw ca zo bo wią za ny jest do star czyć Wy daw cy łącz nie z za mó wie niem lub naj pó źniej w ter mi nach okre ślo -
nych w za łącz ni ku nr 1, ta be la nr 1, ko lum na nr 4, zaś ma te ria ły go to we do dru ku w ter mi nach okre ślo nych w za łącz ni -
ku nr 1, ta be la nr 1, ko lum na nr 5.

2. Nie do trzy ma nie przez Ogło sze nio daw cę ter mi nów, o któ rych mo wa w ust. 1 ni niej sze go pa ra gra fu, po wo du je nie za -
miesz cze nie za mó wio ne go ogło sze nia wy mia ro we go lub re kla my z jed no cze snym ob cią że niem Ogło sze nio daw cy peł -
ny mi kosz ta mi za mó wio ne go ogło sze nia wy mia ro we go lub re kla my, o ile Ogło sze nio daw ca nie zre zy gnu je z za mó wie -
nia w try bie okre ślo nym w § 10.
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3. Ma te ria ły go to we do dru ku i ma te ria ły gra ficz ne, o któ rych mo wa w ust. 1 ni niej sze go pa ra gra fu, po win ny speł niać wy -
ma ga nia tech nicz ne okre ślo ne w cen ni ku „Par kie tu”.

4. Ma te ria ły, o któ rych mo wa w ust. 1 ni niej sze go pa ra gra fu, nie speł nia ją ce wy ma gań tech nicz nych, przyj mo wa ne są wy -
łącz nie na proś bę i ry zy ko Ogło sze nio daw cy, na pod sta wie od ręb ne go pi sem ne go oświad cze nia.

5. W przy pad ku ogło szeń wy mia ro wych i re klam za wie ra ją cych tek sty lub fo to gra fie au tor stwa osób trze cich, Ogło sze nio -
daw ca zo bo wią za ny jest do łą czyć do za mó wie nia oświad cze nie, że przy słu gu ją mu wszyst kie au tor skie pra wa ma jąt ko -
we do tych ma te ria łów i że zo bo wią zu je się do po kry cia w peł nej wy so ko ści ewen tu al nej szko dy, któ rą Wy daw ca miał by
po nieść w re zul ta cie ich pu bli ka cji.

§ 9
1. Ewen tu al ne zmia ny za mó wie nia, tre ści ogło sze nia wy mia ro we go lub re kla my bądź ma te ria łu gra ficz ne go Ogło sze nio -

daw ca zo bo wią za ny jest do star czyć Wy daw cy na pi śmie, z do kład nym okre śle niem ich za kre su nie pó źniej niż w ter mi -
nach okre ślo nych w za łącz ni ku nr 1, ta be la nr 1, ko lum na nr 6.

2. W przy pad ku prze kro cze nia ter mi nów od no śnie zgło sze nia ewen tu al nych zmian za mó wie nia, o któ rych mo wa w ust. 1
ni niej sze go pa ra gra fu, Wy daw ca nie po no si od po wie dzial no ści za skut ki pu bli ka cji ogło sze nia wy mia ro we go lub re kla my
w wer sji pier wot nej, przy jed no cze snym ob ciąże niu Ogło sze nio daw cy peł ny mi kosz ta mi zre ali zo wa ne go za mó wie nia.

§ 10
1. Re zy gna cja z za mó wie nia, o któ rym mo wa w § 5 ust. 1 wy ma ga za cho wa nia for my pi sem nej pod ry go rem nie wa żno ści.
2. Re zy gna cja z za mó wie nia nie po wo du je kon se kwen cji fi nan so wych po stro nie Ogło sze nio daw cy, je że li zo sta nie do star -

czo na Wy daw cy nie pó źniej niż w ter mi nach okre ślo nych w za łącz ni ku nr 1, ta be la nr 1, ko lum na nr 7.
3. Re zy gna cja z za mó wie nia otrzy ma na przez Wy daw cę w ter mi nach okre ślo nych w za łącz ni ku nr 1, ta be la nr 1, ko lum -

na nr 8, po wo du je ob ciąże nie Ogło sze nio daw cy na le żno ścią w wy so ko ści 50% war to ści ogło sze nia wy mia ro we go lub
re kla my.

4. Re zy gna cja z za mó wie nia otrzy ma na przez Wy daw cę w ter mi nach okre ślo nych w za łącz ni ku nr 1, ta be la nr 1, ko lum -
na nr 9 po wo du je ob ciąże nie Ogło sze nio daw cy na le żno ścią w wy so ko ści 100% war to ści ogło sze nia wy mia ro we go lub
re kla my.

III. WA RUN KI WKŁAD KO WA NIA
§ 11

1. Wkład ko wa nie do ko ny wa ne jest na pod sta wie pi sem ne go za mó wie nia, za wie ra jące go na stę pu ją ce in for ma cje:
- wiel kość, for mat, licz bę stron wkład ki,
- ty tuł, na zwę, ro dzaj wy da nia, do któ re go ma być do łączo na wkład ka (np. dzien nik „Par kiet”),
- pro po no wa ną da tę lub da ty emi sji wkład ki,
- for mę i ter min płat no ści,
- je śli Ogło sze nio daw ca jest płat ni kiem po dat ku VAT - nu mer NIP wraz z upo wa żnie niem do wy sta wie nia fak tu ry VAT bez

pod pi su od bior cy,
- w przy pad ku spół ek pra wa han dlo we go - ak tu al ny wy ciąg z Kra jo we go Re je stru Są do we go,
- w przy pad ku pod mio tu go spo dar cze go pro wa dzą ce go dzia łal ność na pod sta wie wpi su do ewi den cji dzia łal no ści go spo dar czej
- imię i na zwi sko, ad res za miesz ka nia wła ści cie la (wła ści cie li) bądź wspól ni ków oraz nu mer wpi su do ewi den cji (wraz ze

wska za niem sie dzi by urzę du, któ ry wy dał ze zwo le nie na dzia łal ność),
- imię i na zwi sko oraz nu mer te le fo nu oso by, któ ra pro wa dzi ze stro ny Ogło sze nio daw cy spra wę zle ce nia,
- pie częć fir mo wą oraz pie cząt kę imien ną i pod pis dy rek to ra (pre ze sa za rządu) lub in nej oso by upo wa żnio nej do wy stę po wa nia

w imie niu Ogło sze nio daw cy.
2. Za mó wie nie, o któ rym mo wa w ust. 1 ni niej sze go pa ra gra fu Ogło sze nio daw ca zo bo wią za ny jest do star czyć Wy daw cy

w ter mi nach okre ślo nych w za łącz ni ku nr 1, ta be la nr 2, ko lum na nr 2.
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3. Wszel kie for mal ne bra ki i uchy bie nia w za mó wie niu oraz nie do trzy ma nie ter mi nów do star cze nia za mó wie nia, o któ rych
mo wa w ust. 2 ni niej sze go pa ra gra fu, zwal nia ją Wy daw cę z obo wiąz ku je go re ali za cji oraz ewen tu al nej od po wie dzial no -
ści, ja ka mo gła by po wstać z te go ty tu łu.

4. In te gral ną cze ścią za mó wie nia jest wkład ka, o któ rej mo wa w § 12.
§ 12

1. Ogło sze nio daw ca zo bo wią za ny jest do star czyć wkład kę pod wska za ny przez Wy daw cę ad res fir my, któ ra zaj mu je się
wkład ko wa niem, naj pó źniej w ter mi nach okre ślo nych w za łącz ni ku nr 1, ta be la nr 2, ko lum na nr 3.

2. Nie do star cze nie wkład ki pod wska za ny przez Wy daw cę ad res fir my, jak rów nież nie do trzy ma nie przez Ogło sze nio daw cę
ter mi nów, o któ rych mo wa w ust. 1 ni niej sze go pa ra gra fu, po wo du je nie za miesz cze nie wkład ki, z jed no cze snym ob cią -
że niem Ogło sze nio daw cy peł ny mi kosz ta mi za mó wio ne go wkład ko wa nia, o ile Ogło sze nio daw ca nie zre zy gnu je z za -
mó wie nia w try bie okre ślo nym w § 15.

3. W przy pad ku wkła dek za wie ra ją cych tek sty lub fo to gra fie au tor stwa osób trze cich, Ogło sze nio daw ca zo bo wią za ny jest
do łą czyć do za mó wie nia oświad cze nie, że przy słu gu ją mu wszyst kie au tor skie pra wa ma jąt ko we do tych ma te ria łów i
że zo bo wią zu je się do po kry cia w peł nej wy so ko ści ewen tu al nej szko dy, któ rą Wy daw ca miał by po nieść w re zul ta cie ich
pu bli ka cji.

4. Wy daw ca za strze ga so bie pra wo ak cep ta cji wkład ki przed re ali za cją za mó wie nia.
5. Wy daw ca nie po no si od po wie dzial no ści za ja kość tech nicz ną emi to wa nych wkła dek.
6. Wy daw ca nie po no si od po wie dzial no ści za ewen tu al ne uszko dze nia me cha nicz ne wkład ki, po wsta łe w trak cie trans por tu

oraz kol por to wa nia ga ze ty.
§ 13

1. Re zy gna cja z za mó wie nia, o któ rym mo wa w § 13 ust. 1 wy ma ga za cho wa nia for my pi sem nej pod ry go rem nie wa żno ści.
2. Re zy gna cja z za mó wie nia nie po wo du je kon se kwen cji fi nan so wych po stro nie Ogło sze nio daw cy, je że li zo sta nie do star czo na

Wy daw cy nie pó źniej niż w ter mi nach okre ślo nych w za łącz ni ku nr 1, ta be la nr 2, ko lum na nr 4.
3. Re zy gna cja z za mó wie nia otrzy ma na przez Wy daw cę w ter mi nach okre ślo nych w za łącz ni ku nr 1, ta be la nr 2, ko lum na

nr 5 po wo du je ob ciąże nie Ogło sze nio daw cy na le żno ścią w wy so kości 100% war to ści wkład ko wa nia.

IV. PŁAT NO ŚCI

§ 14
1. Za za mó wio ne ogło sze nie wy mia ro we lub re kla mę oraz wkład ko wa nie Ogło sze nio daw ca zo bo wią za ny jest za pła cić

Wy daw cy wy na gro dze nie.
2. Za za mó wio ne ogło sze nie wy mia ro we lub re kla mę oraz wkład ko wa nie Ogło sze nio daw ca mo że do ko nać płat no ści go -

tów ką, kar tą kre dy to wą w ka sie Biu ra Re kla my i Ogło szeń lub prze le wem na kon to Wy daw cy:
a) przed emi sją ogło sze nia wy mia ro we go, re kla my lub wkład ki,
b) po emi sji ogło sze nia wy mia ro we go, re kla my lub wkład ki, na pod sta wie fak tu ry VAT.
3. W przy pad ku płat no ści przed emi sją ogło sze nia wy mia ro we go, re kla my lub wkład ki (§ 22 ust. 2 li te ra a) Ogło sze nio daw ca

zo bo wią za ny jest zre ali zo wać ją naj pó źniej w dniu po prze dza ją cym prze wi dzia ny w za mó wie niu ter min emi sji ogło sze -
nia wy mia ro we go, re kla my lub wkład ki bądź ter min pierw szej emi sji ogło sze nia wy mia ro we go, re kla my lub wkład ki
w przy pad ku emi sji cy klicz nych.

4. W przy pad ku płat no ści po emi sji (§ 14 ust. 2 li te ra b) Ogło sze nio daw ca zo bo wią za ny jest zre ali zo wać ją w cią gu 7 dni
od da ty otrzy ma nia fak tu ry. Nie do trzy ma nie po wyż sze go ter mi nu płat no ści spo wo du je na li cze nie od se tek usta wo wych
za ca ły okres zwło ki.

5. W przy pad ku nie do trzy ma nia ter mi nu płat no ści, o któ rym mo wa w § 14 ust. 4 Wy daw ca ma pra wo:
a) od mó wić przy ję cia za mó wie nia na wkład ko wa nie lub pu bli ka cję na stęp nych ogło szeń wy mia ro wych lub re klam Ogło -

sze nio daw cy, tu dzież dzia ła ją cej w je go imie niu oso by fi zycz nej bądź praw nej,
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b) wstrzy mać emi sję ko lej nych wkła dek lub druk ko lej nych ogło szeń wy mia ro wych lub re klam Ogło sze nio daw cy, w przy -
pad ku za mó wie nia prze wi du ją ce go cy klicz ne emi sje, je że li nie do trzy ma nie ter mi nu płat no ści do ty czy po przed niej emi sji
lub ca łe go za mó wio ne go cy klu emi sji ogło sze nia wy mia ro we go, re kla my lub wkład ki.

§ 15
Wy na gro dze nie Wy daw cy za za mó wio ne wkład ko wa nie, pu bli ka cję ogło sze nia wy mia ro we go lub re kla my usta la ne jest na
pod sta wie:
a) cen ni ka za wie ra ją ce go ce ny, do pła ty i ra ba ty, obo wią zu ją ce go w dniu do ko na nia płat no ści - w przy pad ku płat no ści do -

ko ny wa nej przed emi sją ogło sze nia wy mia ro we go, re kla my lub wkład ki (§ 14 ust. 2 li te ra a),
b) cen ni ka za wie ra ją ce go ce ny, do pła ty i ra ba ty, obo wią zu ją ce go w dniu emi sji ogło sze nia wy mia ro we go, re kla my lub

wkład ki - w przy pad ku płat no ści do ko ny wa nej po emi sji ogło sze nia wy mia ro we go, re kla my lub wkład ki, na pod sta wie
fak tu ry Wy daw cy (§ 14 ust. 2 li te ra b).

§ 16
Do wszyst kich cen za war tych w cen ni ku ogło szeń wy mia ro wych lub re klam oraz wkład ko wa nia „Par kie tu” na le ży do li czyć
po da tek VAT w wy so ko ści 23%.

V. RE KLA MA CJE

§ 17
1. Re kla ma cje do ty czą ce spo so bu i ja ko ści re ali za cji za mó wie nia Ogło sze nio daw ca zo bo wią za ny jest zgła szać Wy daw cy

na pi śmie w cią gu 7 dni od da ty pierw szej za kwe stio no wa nej pu bli ka cji ogło sze nia wy mia ro we go lub re kla my bądź
emi sji wkład ki.

2. Re kla ma cje, o któ rych mo wa w ust. 1 ni niej sze go pa ra gra fu, po win ny za wie rać:
a) w od nie sie niu do pu bli ka cji ogło szeń wy mia ro wych lub re klam:
- opis wad i uste rek opu bli ko wa ne go ogło sze nia wy mia ro we go lub re kla my w sto sun ku do zło żo ne go za mó wie nia bądź

in for ma cję, że nie do szło do pu bli ka cji ogło sze nia wy mia ro we go lub re kla my, po mi mo do star czo ne go za mó wie nia,
- nu mer ogło sze nia wy mia ro we go, re kla my,
- da tę i nu mer wy da nia „Par kie tu” lub je go do dat ku, w któ rym do szło lub mia ło dojść do pu bli ka cji re kla mo wa ne go ogło sze nia

wy mia ro we go lub re kla my,
- pro po zy cję re kom pen sa ty,
b) w od nie sie niu do emi sji wkład ki:
- do kład ny opis nie pra wi dło wo ści w wy ko na niu wkład ko wa nia w sto sun ku do zło żo ne go za mó wie nia bądź in for ma cję, że

nie do szło do emi sji wkład ki, po mi mo do star czo ne go za mó wie nia,
- da tę i nu mer wy da nia „Par kie tu” lub je go do dat ku, w któ rym do szło lub mia ło dojść do emi sji wkład ki,
- pro po zy cję re kom pen sa ty.
3. Je że li za mó wie nie do ty czy ogło szeń wy mia ro wych, re klam lub wkła dek cy klicz nych emi to wa nych nie czę ściej niż co

7 dni, re kla ma cja mu si być zgło szo na w ter mi nie, o któ rym mo wa w ust. 1 ni niej sze go pa ra gra fu, ale nie pó źniej niż do
go dzi ny 12.00, na 5 dni ro bo czych przed da tą na stęp nej emi sji.

4. Je że li za mó wie nie do ty czy ogło szeń wy mia ro wych, re klam lub wkła dek cy klicz nych emi to wa nych częściej niż co 7 dni,
re kla ma cja mu si być zgło szo na w dniu pierw szej za kwe stio no wa nej emi sji do go dzi ny 12.00.

§ 18
Wy daw ca za strze ga so bie pra wo nie uwzględ nie nia re kla ma cji, je że li druk speł nia nor my ja ko ścio we okre ślo ne w nor mie
ISO 12647-3 dla dru ku ga ze to we go.

§ 19
Wy daw ca za strze ga so bie pra wo nie uwzględ nie nia re kla ma cji w przy pad ku do star cze nia ma te ria łów po ter mi nie.
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§ 20
Wy daw ca za strze ga so bie pra wo nie uwzględ nie nia re kla ma cji ogło szeń, do któ rych nie zo stał do łą czo ny ma te riał po rów -
naw czy (pró ba ko lo rów).

§ 21
Ogło sze nio daw ca każ do ra zo wo zo bo wią za ny jest re ali zo wać re kla ma cje uwzględ nio ne przez Wy daw cę w ter mi nie do 30
dni od da ty otrzy ma nia pi sem nej od po wie dzi o uzna niu je go rosz czeń.

§ 22
Nie do trzy ma nie ter mi nu zgło sze nia re kla ma cji, ter mi nu re ali za cji re kla ma cji bądź nie za cho wa nie jej for my pi sem nej po wo du je
utra tę przez Ogło sze nio daw cę pra wa do re kla ma cji ogło sze nia wy mia ro we go, re kla my lub wkład ki, jak też ko lej nych
do tknię tych wa dą lub uster ką emi sji te go sa me go ma te ria łu, w przy pad ku emi sji cy klicz nych.

§ 23
Zło że nie re kla ma cji nie zwal nia Ogło sze nio daw cy z obo wiąz ku opła ce nia ko lej nych emi sji. W przy pad ku bra ku płat no ści
sto su je się od po wied nio po sta no wie nia § 22 ust. 5.

VI. PO STA NO WIE NIA KOŃCO WE

§ 24
1. Ni niej sze „Ogól ne za sa dy za miesz cza nia ogło szeń wy mia ro wych i re klam w „Par kie cie” i je go do dat kach oraz wkład ko -

wa nia” wcho dzą w ży cie z dniem 1.03.2013 r.
2. In te gral ną część „Ogól nych za sad za miesz cza nia ogło szeń wy mia ro wych i re klam w „Par kie cie” i je go do dat kach oraz

wkład ko wa nia” sta no wi za łącz nik nr 1.
3. W spra wach nie ure gu lo wa nych w ni niej szych „Za sa dach ogól nych” za sto so wa nie ma ją od po wied nie prze pi sy ko dek su

cy wil ne go i pra wa pra so we go.
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Załącznik nr 1

Tabela nr 1
Terminy dostarczania zamówień, treści ogłoszeń wymiarowych i reklam, materiałów gotowych do druku, bezpłatnych
zmian w treści ogłoszenia wymiarowego, rezygnacji z publikacji ogłoszenia wymiarowego lub reklamy.

1, 2, 3, 4, 5, 3 dni 3 dni 3 dni 1 dzień roboczy 3 dni 2 dni 1 dzień roboczy
6, 7, 9, ostatnia robocze robocze robocze do 12.00 robocze robocze po 12.00
redakcyjne 7 dni 5 dni 5 dni 3 dni 3 dni 2 dni później niż 2 dni
pozostałe roboczych roboczych roboczych robocze robocze robocze robocze

6 dni 6 dni 6 dni 6 dni 6 dni
---

później niż 6 dni
roboczych roboczych roboczych roboczych roboczych roboczych

15 dni 15 dni 15 dni 15 dni 15 dni
---

później niż 15 dni
roboczych roboczych roboczych roboczych roboczych roboczych
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Dziennik „Parkiet”
wydanie ogólnopolskie
(ukazuje się codziennie,
od poniedziałku do soboty)

Wkładki

Magazyny i dodatki

*  Terminy nie dotyczą rezygnacji z ogłoszenia lub reklamy o wielkości 6x9 (cała strona) lub większej

**

Tabela nr 2
Terminy dostarczania zamówień, wkładek i rezygnacji z wkładkowania

1. Podane w tabelach terminy odnoszą się do dat emisji ogłoszenia lub reklamy i są ostateczne.
2. Pod pojęciem „dzień roboczy” rozumie się każdy dzień tygodnia z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni

ustawowo wolnych od pracy.
3. W przypadku kiedy dzień tygodnia określony w tabeli nie jest dniem roboczym, ostateczny termin zostaje

automatycznie przesunięty na najbliższy poprzedzający wskazany w tabeli dzień roboczy.
4. Terminy podane w tabelach nie odnoszą się do raportów, dodatków i wydań specjalnych „Parkietu”.

1 tydzień

Wydanie

Dziennik „Parkiet”

Termin
dostarczenia wkładki

Termin rezygnacji 
z zamówienia bez żadnych

konsekwencji

Termin rezygnacji 
z zamówienia powodujący

obciążenie w wysokości 100%
wartości wkładkowania

Termin
dostarczenia zamówienia

2 dni robocze przed emisją później niż 3 dni1 tydzień


