Regulamin usługi ‘MultiBox’
Pakiety: Profil, Profil Logo

1.

Regulamin określa zasady świadczenia usługi „MultiBox” przez CS Group Polska Sp. z o.o. (zwaną
dalej: „CS Group”) z siedzibą w Warszawie, spółkę prawa handlowego wpisaną do rejestru
przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000268645, o kapitale zakładowym w wysokości
5.000.000 PLN, posługującą się numerami: NIP 7010046065 oraz REGON 140756502.

2.

W ramach usługi MultiBox – w zależności od wybranego pakietu, realizowane są następujące usługi:

a)

Publikacja Wizytówki Profil (dostępne w zakresie pakietu MBPR_H) lub Wizytówki Profil Logo
(dostępne w zakresie pakietu MBPRL_H) w serwisie pkt.pl wraz z Geolokalizacją targetowaną o zasięgu
wskazanych powiatów lub województw na wszystkie słowa kluczowe z Wizytówki;

b) Opracowanie treści oraz publikacja w serwisie pkt.pl artykułu sponsorowanego promującego
działalność firmy Klienta, oznaczonego jako „Materiał Partnera”, dostępnego przez czas nieokreślony
w serwisie pkt.pl (dostępne w zakresie pakietu MBPR_H, MBPRL_H);
c)

3.

4.

5.

6.

Przygotowanie pokazu zdjęć na podstawie ogólnodostępnych materiałów dotyczących Klienta (zdjęcia
wraz z opisami) oraz jego domyśla publikacja w kanale YouTube pkt.plVideo oraz w Wizytówce w
serwisie pkt.pl. Strony mogą uzgodnić przygotowanie pokazu zdjęć w oparciu o materiały dostarczone
przez Klienta – w takim przypadku Klient jest zobowiązany do dostarczenia ww. materiałów w terminie
7 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy (dostępne w zakresie pakietu typu: MBPR_H,
MBPRL_H).
Do treści przygotowanego przez CS Group artykułu sponsorowanego, o którym mowa w punkcie 2b
powyżej Klient ma prawo zgłoszenia nie więcej niż dwóch poprawek. W przypadku braku zgłoszonych
uwag w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia przesłania przez CS Group projektu artykułu do
akceptacji, CS Group uzna, że Klient wyraził akceptację domyślną i dokona publikacji artykułu w
serwisie pkt.pl
W przypadku, gdy Strony uzgodniły, ze Klient dostarczy CS Group materiały, o których mowa w
punkcie 2c, zaś Klient przedmiotowych materiałów nie dostarczy CS Group w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, CS Group będzie uprawniona do obciążenia Klienta karą
umowną w wysokości 50% wartości wynagrodzenia określonego w Umowie lub wypowiedzenia
Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Kara umowna płatna będzie na podstawie noty obciążeniowej
wystawionej przez CS Group.
Usługa MultiBox jest aktywowana w terminie do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy i świadczona przez
okres nie dłuższy niż 24 miesiące - w zależności od oferty wskazanej w umowie, licząc od dnia
publikacji.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia
Regulaminu
„Świadczenia
Usług
Reklamowych”
dostępnego
pod
adresem:
http://www.csgroup.pl/regulaminy/

Strona1

Regulamin obowiązuje od dnia 3.04.2017

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Usługi MultiBox i akceptuję jego postanowienia.
………………………………………………………………………………………………………………………………
(pieczęć Zamawiającego oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego)

..................................................................
(data)

……………………………………………………………………..

Strona2

Imię i nazwisko Konsultanta, czytelny podpis

