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Regulamin Âwiadczenia Usług Reklamowych
1. Przedmiot Regulaminu
1.1. Regulamin okreÊla zasady Êwiadczenia usług reklamowych przez pkt.pl Polskie Ksià˝ki Telefoniczne Spółka z ograniczonà
odpowiedzialnoÊcià z siedzibà w Warszawie, spółk´ prawa handlowego, zarejestrowanà w rejestrze przedsi´biorców prowadzonym
przez Sàd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 268645, o kapitale zakładowym w wysokoÊci
158.050.000 złotych, czynnego podatnika podatku od towarów i usług o numerze NIP 701-00-46-065, zwanà w dalszej cz´Êci
Regulaminu „pkt.pl”.
1.2. Przedmiotem usług Êwiadczonych przez pkt.pl jest publikacja formy reklamowej Zamawiajàcego w produktach z oferty pkt.pl,
do których nale˝à: a) ksià˝kowe katalogi teleadresowe; b) katalogi teleadresowe publikowane na przenoÊnych noÊnikach danych; c)
„produkty internetowe” do których nale˝à m.in.: internetowa wyszukiwarka firm www.pkt.pl lub www.ditel.pl; internetowe wyszukiwarki
tematyczne firm, firmowane przez pkt.pl, znajdujàce si´ w domenach pkt.pl, ditel.pl lub innych; internetowa wyszukiwarka produktów
„Aleja Handlowa”; internetowe serwisy afiliantów; internetowe serwisy partnerskie; internetowa wyszukiwarka firm mobile.pkt.pl.
1.3. pkt.pl Êwiadczy równie˝ usługi polegajàce na: a) budowaniu stron i sklepów internetowych oraz ich udost´pnianiu w sieci
Internet wraz z usługami z nimi powiàzanymi; hostingu; udost´pnianiu domeny; tworzeniu stron mobilnych; Êwiadczeniu usług typu
„pay per click” polegajàcych na promowaniu linku do strony internetowej Zamawiajàcego w polskich wynikach wyszukiwania najpopularniejszej w Polsce wyszukiwarki internetowej, stosownie do wyników badaƒ Gemius S.A. oraz w innych wybranych przez siebie wyszukiwarkach b) usługi „Wirtualne Telefony”; c) usługi polegajàcej na budowaniu, po uprzedniej akceptacji Zamawiajàcego,
stron firmowych w serwisie Facebook.com lub/i innych serwisach społecznoÊciowych oraz ich administrowaniu; d) kreowanie
wizerunku firmy na Facebook.com lub/i innych serwisach społecznoÊciowych za pomocà zdj´cia oraz tekstu, kierujàcych do strony
klienta; e) administrowanie stronà firmowà Zamawiajàcego w serwisie Facebook.com lub/i innych serwisach społecznoÊciowych;
f) e-mailing.
1.4. Aktualnie dost´pne formy reklamowe, produkty reklamowe oraz usługi okreÊlone w pkt. 1.2 i 1.3 okreÊla obowiàzujàca w
dacie zawarcia umowy oferta pkt.pl.
1.5. Definicje:
a) usługa – oznacza zamówionà przez Zamawiajàcego publikacj´ wybranej formy reklamowej w okreÊlonym produkcie lub
Êwiadczenie okreÊlonej usługi, o której mowa w punkcie 1.3, stosownie do uzgodnieƒ zawartych w umowie.
b) forma reklamowa – oznacza słownà bàdê graficznà informacj´ o Zamawiajàcym zawierajàcà dane teleadresowe i/lub inne
dotyczàce Zamawiajàcego. Forma reklamowa mo˝e równie˝ zawieraç materiały dêwi´kowo-filmowe („Wideo”) lub interaktywny
materiał zawierajàcy broszur´ ze zdj´ciami fotograficznymi („Zdj´cia”), jak równie˝ prezentacj´ oferty handlowej towarów i usług
Êwiadczonych przez Zamawiajàcego.
1.6. Zawarcie umowy mi´dzy pkt.pl a Zamawiajàcym nast´puje w drodze akceptacji przez Zamawiajàcego oferty handlowej
przedstawionej przez przedstawiciela pkt.pl, w ka˝dy prawem dozwolony sposób tj. zło˝enie podpisu na umowie, przesłanie
oÊwiadczenia pocztà elektronicznà, akceptacj´ zło˝onà przy pomocy Êrodków do porozumiewania si´ na odległoÊç (telefon/fax).
2. Usługa pkt.pl
2.1. pkt.pl zobowiàzuje si´ Êwiadczyç usługi zgodnie z umowà zawartà z Zamawiajàcym i niniejszym Regulaminem, w kształcie i
według specyfikacji okreÊlonej w umowie i ofercie.
2.1.1. Zamawiajàcy akceptuje fakt, i˝ pkt.pl b´dzie Êwiadczyç usługi według swoich standardów redakcyjnych i technologicznych,
a w przypadku zmian tych standardów usług´ odpowiednio do nich dostosowanà. Zamawiajàcy potwierdza, i˝ w przypadku
zamówienia usług, o których mowa w 1.2.c i 1.3.c, zawierajàc niniejsze Zamówienie jednoczeÊnie akceptuje regulaminy serwisów
afiliantów, serwisów partnerskich i/lub Facebook.com.
2.1.2. W odniesieniu do form reklamowych dost´pnych w produktach opisanych w pkt. 1.2.c oraz usług opisanych w pkt. 1.3.a,
pkt.pl zastrzega prawo do jednostronnego modyfikowania zakresu, specyfikacji, wizualizacji Êwiadczonych usług, w tym równie˝
zaakceptowanych uprzednio przez Zamawiajàcego, w ka˝dym czasie, co nie zwalnia Zamawiajàcego z obowiàzku zapłaty wynagrodzenia. pkt.pl w zakresie usług opisanych w pkt. 1.3 zastrzega prawo do zbierania anonimowych statystyk i informacji, które
oka˝à si´ niezb´dne dla prawidłowego i efektywnego Êwiadczenia usługi.
2.1.3. Orientacyjny termin rozpocz´cia Êwiadczenia usług, o których mowa w punkcie 1.2.c wynosi około 8 tygodni od dnia
zawarcia umowy lub nastàpi po zakoƒczeniu publikacji poprzedniej to˝samej usługi, stosownie do postanowieƒ umowy, o ile
Zamawiajàcy spełni wszelkie warunki niezb´dne do rozpocz´cia realizacji usługi, w szczególnoÊci dokona zapłaty. Okres publikacji
usług, o których mowa w pkt. 1.2.c wynosi 12 kolejnych miesi´cy kalendarzowych, chyba ˝e specyfika formy reklamowej lub
danej usługi lub umowa wskazuje na krótszy okres publikacji, iloÊç odsłon bàdê klikni´ç, bàdê inne parametry lub limity. pkt.pl
rozpocznie Êwiadczenie usług, o których mowa w pkt. 1.3.a w terminie do 3 miesi´cy od dnia podpisania umowy i b´dzie Êwiadczyç
usług´ przez okres 12 miesi´cy poczàwszy od dnia aktywacji domeny lub zawarcia umowy, w zale˝noÊci od tego, które zdarzenie
nastàpi póêniej, chyba ˝e usługa obejmuje iloÊç odsłon, iloÊç klikni´ç. Usługa „pay per click” w ka˝dym przypadku jest Êwiadczona
wyłàcznie do czasu wyczerpania wykupionej iloÊci klikni´ç. pkt.pl rozpocznie Êwiadczenie usług, o których mowa w pkt. 1.3.c. w
terminie do 3 miesi´cy od dnia zawarcia umowy i b´dzie Êwiadczyç usług´ poczàwszy od momentu zało˝enia strony na Facebook
lub/i innych serwisach społecznoÊciowych przez kolejne 12 miesi´cy. pkt.pl rozpocznie Êwiadczenie usług, o których mowa w pkt.
1.3.d. w momencie, gdy Zamawiajàcy w ciàgu 14 dni od momentu podpisania zamówienia wpłaci 50% wartoÊci umowy i b´dzie
je Êwiadczył do momentu wskazanego w ofercie. Usługa Wirtualne Telefony zostanie uruchomiona w terminie przewidzianym dla
innych produktów wynikajàcych z Zamówienia, o których mowa w punktach 1.2.a-c i 1.3.a na okres 12 miesi´cy. Numer Wirtualnego Telefonu zostanie warunkowo aktywny jeszcze przez kolejne 6 miesi´cy, przy zało˝eniu, ˝e badanie wyka˝e min. 3 połàczenia
w miesiàcu. W razie nie osiàgni´cia pułapu 3 połàczeƒ/miesiàc pkt.pl dezaktywuje numer. Termin wykonania usługi, o której mowa
w 1.3.f. wynosi 5 dni od dnia akceptacji projektu reklamy przez Klienta.
2.1.4 Strony mobilne, o których mowa w punkcie 1.3.a publikowane sà we wskazanej przez pkt.pl domenie. W przypadku pisemnego potwierdzenia, ˝e Zamawiajàcy samodzielnie dokonał delegacji domeny na wskazanà przez pkt.pl nazw´ serwera (CNAME),
zapis zdania pierwszego nie znajduje zastosowania.
2.2. Publikacja formy reklamowej w produktach innych ni˝ opisane w punkcie 2.1.3 nastàpi stosownie do harmonogramu wydawniczego pkt.pl, jednak nie póêniej ni˝ w terminie 12 miesi´cy od dnia zawarcia umowy. Forma reklamowa publikowana jest
wyłàcznie w ramach danego jednego rocznego cyklu wydawniczego.
2.3. pkt.pl nie gwarantuje, ˝e usługa zostanie wykonana według sugestii Zamawiajàcego wykraczajàcych poza ofert´ (np. co do
wyboru okreÊlonej przez Zamawiajàcego domeny). pkt.pl nie gwarantuje równie˝ okreÊlonego rezultatu usługi, chyba ˝e wynika
to wprost z jej specyfiki np. w przypadku usług „pay per click”. pkt.pl Êwiadczy usługi w oparciu o swojà wiedz´ i doÊwiadczenie,
w wyłàcznej gestii pkt.pl pozostaje wybór metodologii Êwiadczenia usługi.
2.4. Przy Êwiadczeniu usługi, pkt.pl wykorzysta materiały, treÊci i informacje udost´pnione przez Zamawiajàcego. Zamawiajàcy
udost´pni pkt.pl materiały i informacje w formatach wskazanych przez pkt.pl, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub
w odniesieniu do usługi, o której mowa w punkcie 1.3.a aktywacji domeny. Zamawiajàcy udziela pkt.pl zgody na wielokrotne pobranie ze strony internetowej wskazanej przez Zamawiajàcego materiałów, treÊci i informacji do celów realizacji umowy i
jednoczeÊnie udziela pkt.pl niewyłàcznej licencji na pobrane dane w zakresie ich przystosowania do formy reklamowej, publikacji
i rozpowszechniania w produktach i usługach, o których mowa w pkt. 1.3. oraz w materiałach promocyjnych pkt.pl.
2.4.1. W przypadku zlecenia dołàczenia do wydawanych publikacji niestandardowych produktów, Zamawiajàcy jest zobowiàzany
do przygotowania i dostarczenia przedmiotowych produktów w terminie i na adres wskazane przez pkt.pl. Zamawiajàcy jest
zobowiàzany precyzyjnie oznaczyç dostarczone materiały pod kàtem kodu produktu i iloÊci dostarczonych materiałów.
2.4.2. pkt.pl nie ponosi odpowiedzialnoÊci za treÊç i iloÊç niestandardowych produktów reklamowych oraz nieprawidłowe oznaczenie ich przez Zamawiajàcego.
2.5. Zamawiajàcy zobowiàzuje si´ współpracowaç z pkt.pl w wykonywaniu umowy poprzez niezwłoczne informowanie pkt.
pl o wszelkich zmianach i aktualizacjach mogàcych mieç wpływ na Êwiadczenie usług. Zamawiajàcy udost´pni pkt.pl wszelkie
informacje, jakie oka˝à si´ niezb´dne dla Êwiadczenia usługi, o które wystàpi pkt.pl. Zamawiajàcy zobowiàzuje si´ uwzgl´dniaç
sugestie pkt.pl odnoszàce si´ do zmian w swojej stronie internetowej, o ile mo˝e to zwi´kszyç efektywnoÊç usługi. W odniesieniu
do usługi, o której mowa w pkt. 1.3.c., Zamawiajàcy ponosi odpowiedzialnoÊç za rezultaty publikacji postów, z zastrze˝eniem,
˝e ma prawo ich wycofania w ka˝dej chwili. Wniosek o wycofanie postu składa w formie elektronicznej na adres dok@pkt.pl.
2.5.1. pkt.pl na pisemny wniosek Zamawiajàcego w orientacyjnym terminie 14 dni dokona aktualizacji w publikacji internetowej.
2.5.2. W odniesieniu do usługi, o której mowa w pkt 1.3.b Zamawiajàcy zobowiàzuje si´ podczas trwania umowy posiadaç aparat
telefoniczny podłàczony do zakoƒczenia sieci telekomunikacyjnej znajdujàcej si´ w siedzibie Zamawiajàcego. W trakcie trwania tej
usługi Zamawiajàcy zobowiàzuje si´ nie wykorzystywaç Wirtualnego Telefonu w celu innym ni˝ badanie skutecznoÊci/u˝ytecznoÊci
usługi, w szczególnoÊci zobowiàzuje si´ do niewskazywania numeru Wirtualnego Telefonu w swoich materiałach promocyjnych
innych ni˝ publikacja formy reklamowej w pkt.pl oraz do nieudost´pniania go osobom trzecim.
2.6. Wszelkie efekty prac i rezultaty Êwiadczenia usług, tj. prawa do domeny udost´pnionej przez pkt.pl, stworzone wizualizacje,
strona internetowa, dêwi´kowo-filmowe materiały, zdj´cia fotograficzne - stanowià własnoÊç pkt.pl lub dostawców pkt.pl i mogà
byç wykorzystane wyłàcznie w celu realizacji umowy zawartej mi´dzy pkt.pl a Zamawiajàcym.
2.7. Zamawiajàcy wyra˝a zgod´ na monitorowanie ruchu i przetwarzanie wszelkich danych o połàczeniach wykonanych na Wirtualny Telefon, w szczególnoÊci numerów łàczàcych si´ urzàdzeƒ koƒcowych, długoÊci połàczeƒ, daty oraz godziny rozpocz´cia
i zakoƒczenia połàczenia, a w konsekwencji na przetwarzanie przez pkt.pl wyników badaƒ skutecznoÊci/u˝ytecznoÊci usługi
Wirtualny Telefon i ewentualne zamieszczanie ich w materiałach marketingowych i informacyjnych pkt.pl.
2.8. pkt.pl przeka˝e Zamawiajàcemu do akceptacji wyłàcznie projekt formy reklamowej zawierajàcy elementy graficzne (za
wyjàtkiem logotypów), Wideo lub Zdj´cia, a ponadto równie˝ w przypadku, gdy Zamawiajàcy wyraził w umowie wol´ otrzymania
projektu. pkt.pl przedstawia do akceptacji wyłàcznie projekt w j´zyku polskim.
2.9. Je˝eli w ciàgu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu formy reklamowej - o ile pkt.pl nie wyznaczy
innego terminu - Zamawiajàcy nie zło˝y oÊwiadczenia o akceptacji projektu lub nie przeka˝e pkt.pl poprawionego projektu, b´dzie
to oznaczało zgod´ Zamawiajàcego na publikacj´ formy reklamowej zgodnej z przygotowanym przez pkt.pl projektem. Postanowienia niniejszego punktu stosuje si´ odpowiednio do wszelkiej innej korespondencji pkt.pl kierowanej do Zamawiajàcego
dotyczàcej sposobu Êwiadczenia usługi.
2.9.1. Zamawiajàcy uznaje fakt, ˝e akceptacja projektu reklamy odnosi si´ wyłàcznie do treÊci i elementów graficznych formy
reklamowej i nie stanowi wiernego odtworzenia.
2.10. W przypadku niedostarczenia lub zaprzestania udost´pniania przez Zamawiajàcego niezb´dnych materiałów (strony internetowej Zamawiajàcego dla usługi „pay per click”), danych, informacji i niemo˝noÊci ich pozyskania w sposób wskazany w pkt. 2.4
lub naruszenia innych postanowieƒ niniejszego regulaminu, pkt.pl zwolnione b´dzie z obowiàzku Êwiadczenia usługi bàdê b´dzie
mogło Êwiadczyç usług´ w ograniczonym wymiarze, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia.
2.11. W przypadku, gdy Zamawiajàcy otrzyma od pkt.pl login i/lub hasło, a usługa umo˝liwia ich zmian´, zobowiàzany jest przy
pierwszym ich wykorzystaniu do zmiany hasła. Zamawiajàcy zobowiàzuje si´ nie udost´pniaç innym osobom loginu i/lub haseł,
w szczególnoÊci do paneli administracyjnych słu˝àcych do dodawania treÊci w usługach.2.12. W zakresie usług opisanych w pkt.
1.3.a pkt.pl na ˝àdanie Zamawiajàcego po zakoƒczeniu Êwiadczenia wybranych usług udost´pni raport z wykonanej usługi.
2.13. pkt.pl mo˝e w ramach umowy zaoferowaç Zamawiajàcemu konfiguracj´ usług dodatkowych innych dostawców z usługà
Êwiadczonà przez pkt.pl. W takim przypadku pkt.pl działa w imieniu i na zlecenie Zamawiajàcego, obejmujàce w szczególnoÊci
składanie wniosku aktywacji, akceptacj´ regulaminu czy uzgodnienia media planu w imieniu Zamawiajàcego.

2.14. W przypadku gdy w ramach usługi pkt.pl udost´pni Zamawiajàcemu panel CMS do uzupełniania treÊci strony internetowej,
pkt.pl je˝eli wynika to ze specyfikacji usługi mo˝e zapewniç uzupełnianie treÊci w imieniu Zamawiajàcego, jednak nie wi´cej ni˝
10 uzupełnieƒ. W ka˝dym czasie i bez ograniczeƒ Zamawiajàcy mo˝e samodzielnie dokonywaç zmian poprzez panel CMS.
2.15. Zamawiajàcy na okres Êwiadczenia przez pkt.pl usługi, o której mowa w pkt. 1.3.e., udziela pkt.pl upowa˝nienia do
wyłàcznego administrowania jego stronà firmowà, na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
2.16. W odniesieniu do usługi z pkt. 1.3.c pkt.pl, na pisemny wniosek Zamawiajàcego, za dodatkowym wynagrodzeniem,
o którym mowa w 5.5, odstàpi Zamawiajàcemu prawa administratora do zało˝onej na Facebook.com strony, z zastrze˝eniem
zachowania przez pkt.pl prawa do wynagrodzenia przewidzianego umowà.
2.17. W zakresie usługi, o której mowa w 1.3.f Zamawiajàcy zobowiàzuje si´ przekazaç pkt.pl temat mailingu, adres zwrotny, materiały
graficzne do przygotowania projektu reklamy oraz okreÊliç grup´ docelowà. JednoczeÊnie niniejszym Zamawiajàcy akceptuje fakt, ze pkt.
pl na podstawie Zamówienia wybiera ze swojej bazy danych odpowiednià baz´ do mailingu. Pkt.pl gwarantuje poprawnoÊç adresów mailowych na poziomie 85%. W ciàgu 7 dni od zakoƒczeniu Êwiadczenia usługi pkt.pl przeka˝e Zamawiajàcemu raport z wykonanej usługi.
3. OdpowiedzialnoÊç za treÊci i materiały
3.1. Zamawiajàcy oÊwiadcza, ˝e przysługujà mu wszelkie majàtkowe prawa do przekazanych pkt.pl materiałów oraz, ˝e jest
upowa˝niony do u˝ywania wszelkich udost´pnionych pkt.pl do Êwiadczenia usługi utworów, nazw handlowych, znaków towarowych, logotypów, zdj´ç, sloganów, dostarczonych przez siebie innych materiałów, powoływania si´ na okreÊlone umiej´tnoÊci i
posiadane kwalifikacje oraz ma prawo do reprezentowania, innych ni˝ Zamawiajàcy, osób i współdziałania z nimi. Zamawiajàcy
oÊwiadcza, i˝ ma prawo do dysponowania wskazanà przez siebie domenà internetowà oraz stronà internetowà.
3.2. W odniesieniu do Êwiadczonych przez pkt.pl usług, wyłàcznà odpowiedzialnoÊç za treÊç formy reklamowej, zawartoÊç strony
internetowej oraz sklepu internetowego, w tym wystawianych tam towarów i usług ponosi Zamawiajàcy.
3.3. W przypadku, gdy przedmiotem formy reklamy jest oferta handlowa Zamawiajàcego w sklepie internetowym, pkt.pl w ˝adnym wypadku nie jest stronà stosunku prawnego wià˝àcego Zamawiajàcego i jego kontrahentów, w tym w szczególnoÊci umów
zawieranych mi´dzy Zamawiajàcym a jego kontrahentem korzystajàcym ze sklepu internetowego.
3.4. Zamawiajàcy zobowiàzuje si´ do pokrycia wszelkich poniesionych wydatków i naprawienia szkód pkt.pl, powstałych
w zwiàzku z sytuacjami o których mowa w pkt. 3.1 lub 3.2.
3.5. pkt.pl ma prawo zawiesiç lub odmówiç Êwiadczenia usługi w całoÊci lub w cz´Êci w ka˝dym czasie, gdy w opinii pkt.pl, realizacja usługi mo˝e naruszaç lub narusza prawa osób trzecich, normy etyczne, estetyczne, religijne lub bezwzgl´dnie obowiàzujàce
przepisy prawa. Z tytułu odmowy Zamawiajàcemu nie przysługuje prawo do dochodzenia jakichkolwiek roszczeƒ odszkodowawczych wzgl´dem pkt.pl.
3.6. W przypadku, gdy Zamawiajàcy korzystajàc z usługi w jakikolwiek sposób przetwarza dane osobowe, zobowiàzany jest
zapewniç zgod´ osób, których te dane dotyczà, na takie działanie oraz spełniç warunki okreÊlone w przepisach stosownych ustaw.
Zamawiajàcy niniejszym zleca pkt.pl przetwarzanie tych danych osobowych wyłàcznie w zakresie niezb´dnym dla realizacji umowy, obejmujàcym przechowywanie w systemie informatycznym, przesyłanie na odległoÊç, publikowanie w sieci Internet.
4. Rozwiàzanie umowy, automatyczne przedłu˝enie
4.1. Zamawiajàcy mo˝e bez powodu odstàpiç od umowy w terminie pi´ciu dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, bez
obowiàzku zapłaty odszkodowania. Po tym terminie oÊwiadczenie jest bezskuteczne (umowa pozostaje w mocy), a Zamawiajàcy
zobowiàzuje si´ do zapłaty pełnej wartoÊci umowy. W przedmiocie odstàpienia od umowy wymagane jest zło˝enie lub przesłanie
na adres pkt.pl pisemnego oÊwiadczenia o odstàpieniu, pod rygorem bezskutecznoÊci.
4.2. pkt.pl ma prawo rozwiàzaç umow´ w trybie natychmiastowym (na dzieƒ zło˝enia oÊwiadczenia) jedynie w przypadku, gdy
Zamawiajàcy: w dniu podpisania umowy miał wzgl´dem pkt.pl wymagalny dług z jakiegokolwiek tytułu; nie dokonał zapłaty
jakiejkolwiek cz´Êci wynagrodzenia pkt.pl; nie dostarczył materiałów lub informacji w terminie, a w takim przypadku Êwiadczenie
usługi jest niemo˝liwe; naruszył postanowienia Regulaminu.
4.3. W przypadku rozwiàzania umowy, o którym mowa w pkt. 4.2., za usługi Êwiadczone do czasu rozwiàzania umowy nale˝y si´
pkt.pl odpowiednie wynagrodzenie.
4.4. Umowa jest zawarta na 12 miesi´cy. W odniesieniu do budowania stron i sklepów internetowych; ich udost´pniania w sieci Internet wraz z usługami z nimi powiàzanymi; hostingu; udost´pniania domeny Umowa ulega automatycznemu przedłu˝aniu na kolejny
okres, na który była zawarta, na takich samych warunkach, chyba ˝e Zamawiajàcy na co najmniej 30 dni przed koƒcem danego okresu
obowiàzywania Umowy przeÊle pkt.pl pocztà elektronicznà informacj´, ˝e rezygnuje z przedłu˝enia usługi. W zakresie usługi typu
„pay per click” umowa ulega automatycznemu przedłu˝eniu na okres niezb´dny do wyczerpania okreÊlonej w umowie iloÊci klikni´ç.
5. PłatnoÊci
5.1. Zamawiajàcy płaci za usługi na zasadach okreÊlonych w umowie. W przypadku wybranych produktów pkt.pl zastrzega
sobie mo˝liwoÊç wstrzymania realizacji umowy do czasu wpłaty przez Zamawiajàcego zaliczki, w wysokoÊci okreÊlonej w umowie.
5.1.1. W przypadku opóênienia w zapłacie wynagrodzenia lub jego cz´Êci, pkt.pl ma prawo wstrzymaç realizacj´ całej usługi
do czasu zapłaty przez Zamawiajàcego, pozostajàc w gotowoÊci do wznowienia usługi. Za okres wstrzymania realizacji pkt.pl
przysługuje pełne wynagrodzenie.
5.1.2. pkt.pl przysługuje pełne wynagrodzenie za usług´, o której mowa w pkt. 1.3.e, równie˝ w przypadku cofni´cia przez
Zamawiajàcego uprawnieƒ dla pkt.pl do administrowania jego stronà firmowà.
5.2. Publikacj´ formy reklamowej w produkcie, rozpocz´cie Êwiadczenia usługi lub otrzymanie wpłaty pkt.pl potwierdzi fakturà
VAT, przesyłajàc jà na wskazany przez Zamawiajàcego adres.
5.2.1. pkt.pl zastrzega sobie prawo do ustalenia opłaty instalacyjnej w odniesieniu do usług, których wykonanie nast´puje
cz´Êciami, a przed pełnà aktywacjà usługi wymagane jest podj´cie czynnoÊci instalacyjnych rozumianych jako zaewidencjonowanie
umowy w systemie pkt.pl, ustalenie szczegółów Êwiadczenia usług, w tym strategii reklamowej oraz zało˝eƒ odnoÊnie do kreacji
reklamowych, jak równie˝ przygotowanie miejsca i warunków technicznych pod usługi stanowiàce przedmiot umowy. Opłata
instalacyjna uiszczana jest przez Zamawiajàcego na zasadach ustalonych w umowie w terminach wskazanych na harmonogramie
płatnoÊci.
5.3. W przypadku płatnoÊci ratalnej, gdy Zamawiajàcy zalega z zapłatà co najmniej 2 rat, pkt.pl ma prawo postawiç w stan
wymagalnoÊci całà pozostałà do zapłaty cz´Êç nale˝noÊci wynikajàcej z umowy.
5.4. Strony uzgadniajà, ˝e w razie opóênienia w zapłacie przez Zamawiajàcego kwot wynikajàcych z umowy i nieskorzystania przez
pkt.pl z uprawnienia okreÊlonego w punkcie 4.2, pkt.pl obcià˝y Zamawiajàcego zarówno kwotà stanowiàcà wartoÊç umowy, jak
i nale˝nymi odsetkami ustawowymi za opóênienie oraz kosztami działaƒ windykacyjnych.
5.5. Opłata dodatkowa z tytułu przeniesienia, praw administratora do strony firmowej w serwisie Facebook.com, wynosi 3000 zł netto.
6. OdpowiedzialnoÊç
6.1. pkt.pl ponosi odpowiedzialnoÊç z tytułu niewykonania lub nienale˝ytego wykonania umowy oraz z tytułu deliktu jedynie do
wysokoÊci otrzymanego od Zamawiajàcego wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy. OdpowiedzialnoÊç nie obejmuje utraconych
korzyÊci Zamawiajàcego.
6.1.1. W przypadku zaistnienia bł´dów lub pomini´ç w treÊci formy reklamowej pkt.pl przedstawi stosownà rekompensat´, która
b´dzie proporcjonalna do obni˝enia wartoÊci bł´dnie wykonanej pozycji umowy. Odszkodowanie wynikajàce z zaistnienia bł´dów
lub pomini´ç w realizacji umowy nie mo˝e dotyczyç bezpłatnych pozycji umowy.
6.2. Wyłàczona jest odpowiedzialnoÊç pkt.pl wzgl´dem Zamawiajàcego w przypadku: a) opublikowania nieaktualnych danych,
je˝eli zmiany danych Zamawiajàcego powstały po dniu podpisania umowy i nie zostały zgłoszone pkt.pl w formie pisemnej w
terminie umo˝liwiajàcym ich wprowadzenie w Produkcie lub nieobj´tych umowà danych Zamawiajàcego; b) udost´pnienia przez
Zamawiajàcego loginu i/lub hasła osobie trzeciej; c) nie opłacenia przez Zamawiajàcego w całoÊci wynagrodzenia pkt.pl.
6.3. pkt.pl nie ponosi odpowiedzialnoÊci za stan interesów gospodarczych Zamawiajàcego. pkt.pl jest uprawniona do
Êwiadczenia usług na rzecz innych ni˝ Zamawiajàcy osób prowadzàcych działalnoÊç w takim samym lub zbli˝onym zakresie co
Zamawiajàcy.
6.4. Zamawiajàcy ma prawo dochodziç od pkt.pl uprawnieƒ z tytułu r´kojmi, w terminie 2 miesi´cy od daty rozpocz´cia publikacji
formy reklamowej lub rozpocz´cia Êwiadczenia usługi opisanej w pkt. 1.3, pod warunkiem zgłoszenia reklamacyjnego zło˝onego
pkt.pl pocztà elektronicznà lub przesłanego do pkt.pl w formie pisemnej na adres korespondencyjny. Po upływie powy˝szego
terminu uprawnienia z tytułu r´kojmi wygasajà.
6.5. Zawierajàcy umow´ w imieniu Zamawiajàcego zobowiàzuje si´ pokryç szkod´ pkt.pl w zryczałtowanej wysokoÊci
odpowiadajàcej wartoÊci umowy brutto, w przypadku przekroczenia umocowania do reprezentowania Zamawiajàcego, działania
bez umocowania lub zawarcia umowy niezgodnie z zasadami reprezentacji Zamawiajàcego.
6.6. pkt.pl zastrzega prawo do przerw w dost´pie do usługi przez Zamawiajàcego lub u˝ytkowników sieci Internet. pkt.pl nie
gwarantuje okreÊlonego wskaênika dost´pnoÊci usługi w sieci Internet.
7. Postanowienia koƒcowe
7.1. Wszystkie pisma i oÊwiadczenia, składane mi´dzy stronami w wykonaniu umowy, o których mowa w Regulaminie, dla których
nie jest zastrze˝ona forma pisemna, mogà byç składane w formie korespondencji elektronicznej (poczty e-mail) lub faksowej i sà
skuteczne z chwilà ich otrzymania przez stron´ przyjmujàcà oÊwiadczenie. Wszelka korespondencja kierowana pod ostatni wskazany adres pocztowy lub elektroniczny uznana b´dzie za skutecznie dor´czonà stosownie.
7.2. Umowa okreÊla w sposób kompletny prawa i obowiàzki stron, wszelkie zmiany, uzupełnienia umowy wymagajà dla swej
wa˝noÊci formy pisemnego aneksu.
7.3. Zamawiajàcy jako adres do dor´czeƒ wskazuje adres e-mail oraz adres pocztowy wskazany w umowie.
7.4. Zamawiajàcy wyra˝a zgod´ na otrzymywanie od pkt.pl oraz klientów pkt.pl, na adres e-mail; numer telefonu; numer faksu; adres pocztowy prowadzonej działalnoÊci gospodarczej, informacji handlowych lub marketingowych. Zamawiajàcy wyra˝a
zgod´ na umieszczenie w publikacjach pkt.pl linku/informacji o stronie Zamawiajàcego na Facebook.com lub/i innych serwisach
społecznoÊciowych. Niniejsza zgoda obowiàzuje bezterminowo do czasu jej cofni´cia przez Zamawiajàcego.
7.5. Zamawiajàcy wyra˝a zgod´ na publikowanie przez pkt.pl jego danych w formie wpisu podstawowego po wygaÊni´ciu/
rozwiàzaniu niniejszego zamówienia.
7.6. Umowa zawarta mi´dzy pkt.pl a Zamawiajàcym podlega prawu polskiemu, a wszelkie spory wynikłe na tle jej realizacji
Zamawiajàcy i pkt.pl poddajà pod rozstrzygni´cie Sàdu powszechnego właÊciwego miejscowo dla Warszawy.
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Regulamin Âwiadczenia Usług Reklamowych
1. Przedmiot Regulaminu
1.1. Regulamin okreÊla zasady Êwiadczenia usług przez pkt.pl Polskie Ksià˝ki Telefoniczne Spółka z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià z siedzibà w
Warszawie, spółk´ prawa handlowego, zarejestrowanà w rejestrze przedsi´biorców prowadzonym przez Sàd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 268645, o kapitale zakładowym w wysokoÊci 158.050.000 złotych, czynnego podatnika podatku od towarów i usług
o numerze NIP 701-00-46-065.
1.2. Usługi pkt.pl Êwiadczone sà na rzecz podmiotów nie b´dàcych konsumentami, w tym w szczególnoÊci prowadzàcych działalnoÊç gospodarczà w
rozumieniu odr´bnych przepisów, zwanych w dalszej cz´Êci Zamawiajàcymi.
1.3. Definicje:
a) pkt.pl - pkt.pl Polskie Ksià˝ki Telefoniczne spółka z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià,
b) Umowa - umowa o Êwiadczenie przez pkt.pl usługi zawarta pomi´dzy pkt.pl a Zamawiajàcym,
c) Regulamin – aktualny w dacie zawarcia Umowy Regulamin Âwiadczenia Usług Reklamowych, udost´pniony na stronie pkt.pl,
d) Regulamin DOK – aktualny w dacie składania wniosku/reklamacji Regulamin Działu Obsługi Klienta, udost´pniony na stronie pkt.pl,
e) forma reklamowa – oznacza słownà, graficznà bàdê słowno-graficznà informacj´ o Zamawiajàcym zawierajàcà dane teleadresowe lub inne dane
dotyczàce Zamawiajàcego. Forma reklamowa mo˝e równie˝ zawieraç elementy audiowizualne Wideo lub interaktywny materiał zawierajàcy broszur´
ze Zdj´ciami, jak równie˝ prezentacj´ oferty handlowej towarów i usług Êwiadczonych przez Zamawiajàcego,
f) Panel CMS – ka˝de urzàdzenie techniczne udost´pniane Zamawiajàcemu do zamówionej usługi słu˝àce do dodawania, usuwania i edycji treÊci w
usługach, w tym w szczególnoÊci strony internetowej,
g) Produkt Niestandardowy – produkt b´dàcy własnoÊcià Zamawiajàcego załàczany do produktu reklamowego pkt.pl, za który pełnà odpowiedzialnoÊç
ponosi Zamawiajàcy i którego wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest zabronione przepisami prawa oraz nie prowadzi do naruszenia przepisów
prawa bàdê praw osób trzecich,
h) Wideo – forma reklamowa zawierajàca materiały audiowizualne jak i treÊci wideo w formie prezentacji multimedialnej wykonanej w zast´pstwie
zgodnie z pkt. 3.30,
i) Zdj´cia – zdj´cia fotograficzne oraz grafiki oraz inne formy obrazu w dowolnym formacie b´dàce elementem formy reklamowej.
1.4. Przedmiotem usług Êwiadczonych przez pkt.pl jest publikacja formy reklamowej Zamawiajàcego w produktach reklamowych pkt.pl, do których
nale˝à w szczególnoÊci: a) ksià˝kowe katalogi teleadresowe oraz katalogi teleadresowe publikowane na przenoÊnych noÊnikach danych; b) „produkty
internetowe”, do których nale˝à m.in.: internetowa wyszukiwarka firm www.pkt.pl lub www.ditel.pl; internetowe wyszukiwarki tematyczne firm, firmowane przez pkt.pl, znajdujàce si´ w domenach pkt.pl, ditel.pl lub innych; internetowa wyszukiwarka produktów „Aleja Handlowa”; internetowe
serwisy afiliantów; internetowe serwisy partnerskie; internetowa wyszukiwarka firm mobile.pkt.pl.
1.5. pkt.pl Êwiadczy równie˝ usługi: a) budowania stron i sklepów internetowych oraz ich udost´pniania w sieci Internet wraz z usługami z nimi
powiàzanymi; hostingu; udost´pniania domeny; tworzenia stron mobilnych; typu „pay per click” polegajàce na promowaniu linku do strony internetowej Zamawiajàcego w polskich wynikach wyszukiwania najpopularniejszej w Polsce wyszukiwarki internetowej, stosownie do wyników badaƒ
Gemius S.A. oraz w innych wybranych przez siebie wyszukiwarkach; b) „Wirtualne Telefony”; c) polegajàce na budowaniu, po uprzedniej akceptacji
Zamawiajàcego, stron firmowych w serwisie Facebook.com lub/i innych serwisach społecznoÊciowych oraz ich administrowaniu; d) kreowania wizerunku firmy na Facebook.com lub innych serwisach społecznoÊciowych za pomocà Zdj´cia oraz tekstu, kierujàcych do strony Zamawiajàcego lub
podejmowanie innych działaƒ promocyjnych; e) administrowania stronà firmowà Zamawiajàcego w serwisie Facebook.com lub innych serwisach
społecznoÊciowych; f) e-mailingu; g) prowadzenia kampanii reklamowych w serwisach afiliantów i partnerskich.
1.6. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie tak˝e do wszelkich innych usług znajdujàcych si´ w ofercie pkt.pl, chyba ˝e dla danej usługi przewidziany jest regulamin szczególny, który nie zawiera odesłaƒ do niniejszego Regulaminu.
1.7. Szczegółowe parametry aktualnie dost´pnych form reklamowych, produktów reklamowych oraz usług Êwiadczonych przez pkt.pl okreÊla
obowiàzujàca w dacie zawarcia Umowy oferta pkt.pl.
2. Zawarcie Umowy, prawo odstàpienia od Umowy
2.1. Zawarcie Umowy mi´dzy pkt.pl a Zamawiajàcym nast´puje w drodze akceptacji przez Zamawiajàcego oferty handlowej przedstawionej przez
przedstawiciela pkt.pl, w ka˝dy prawem dozwolony sposób tj. poprzez zło˝enie podpisu na Umowie, przesłanie oÊwiadczenia pocztà elektronicznà,
akceptacj´ zło˝onà przy pomocy Êrodków do porozumiewania si´ na odległoÊç (telefon/fax).
2.2. Chwilà zawarcia Umowy jest:
a) w przypadku zawarcia Umowy w formie pisemnej – data wskazana w Umowie, a w przypadku braku daty chwila zło˝enia podpisu przez
Zamawiajàcego na Umowie lub potwierdzeniu treÊci i zawarcia umowy,
b) w przypadku Umowy zawartej za poÊrednictwem poczty elektronicznej – z chwilà odbioru przez pkt.pl oÊwiadczenia Zamawiajàcego o akceptacji
istotnych warunków Umowy,
c) w przypadku umów zawieranych przy pomocy innych Êrodków do porozumiewania si´ na odległoÊç (telefon/faks) – z chwilà zło˝enia przez
Zamawiajàcego w tej formie oÊwiadczenia o akceptacji istotnych warunków Umowy.
2.3. pkt.pl niezwłocznie, jednak nie póêniej ni˝ w ciàgu 5 (pi´ciu) dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, przesyła Zamawiajàcemu na jego
adres poczty elektronicznej lub faksem potwierdzenie warunków Umowy zawartej mi´dzy stronami.
2.4. Ka˝da ze Stron mo˝e bez podania powodu odstàpiç od Umowy w terminie 5 (pi´ciu) dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, bez obowiàzku
zapłaty odszkodowania ani odst´pnego. OÊwiadczenie zło˝one po tym terminie jest bezskuteczne (Umowa pozostaje w mocy), a Zamawiajàcy
zobowiàzany jest do spełnienia wszystkich zobowiàzaƒ wynikajàcych z Umowy, w tym zapłaty całoÊci wynagrodzenia.
2.5. Warunkiem formalnym skutecznoÊci odstàpienia od Umowy jest zło˝enie oÊwiadczenia o odstàpieniu pocztà elektronicznà, faksem lub w formie
pisemnej. Do ustalania momentu zło˝enia oÊwiadczenia stosuje si´ zasady przewidziane w pkt 9.1. Regulaminu.
3. Zasady Êwiadczenia usług pkt.pl
3.1. pkt.pl zobowiàzuje si´ Êwiadczyç usługi zgodnie z Umowà zawartà z Zamawiajàcym i niniejszym Regulaminem, w kształcie i według specyfikacji
okreÊlonej w Umowie i ofercie.
3.2. pkt.pl Êwiadczy usługi w oparciu o umow´ standardowà lub umow´ abonamentowà. W ramach umowy abonamentowej pkt.pl zobowiàzuje si´
do Êwiadczenia ciàgłego usługi Opieka pkt, której elementem jest aktywne wsparcie techniczne oraz stałe monitorowanie i doskonalenie zamówionych
usług pkt.pl w całym okresie trwania Umowy.
3.3. Zamawiajàcy akceptuje fakt, i˝ pkt.pl b´dzie Êwiadczyç usługi z nale˝ytà starannoÊcià z uwzgl´dnieniem standardów redakcyjnych i technologicznych przyj´tych w pkt.pl, a w przypadku zmian tych standardów usług´ odpowiednio do nich dostosowanà. Zamawiajàcy potwierdza, i˝ w przypadku
zamówienia usług, o których mowa w 1.4.b i 1.5.c, d, e, g, zawierajàc Umow´ jednoczeÊnie akceptuje regulaminy serwisów afiliantów, serwisów
partnerskich i/lub Facebook.com i zobowiàzuje si´ je przestrzegaç.
3.4. W odniesieniu do form reklamowych dost´pnych w produktach opisanych w pkt. 1.4.b oraz usług opisanych w pkt. 1.5.a, pkt.pl zastrzega prawo
do jednostronnego modyfikowania opisu treÊci i innych elementów strony internetowej jak równie˝ zakresu, specyfikacji, wizualizacji Êwiadczonych
usług, w tym zaakceptowanych uprzednio przez Zamawiajàcego, w ka˝dym czasie, zwłaszcza jeÊli wymagajà tego wzgl´dy technologiczne, za które
uznaje si´ w szczególnoÊci poprawienie wyników wyszukiwania strony w popularnych wyszukiwarkach internetowych – o ile modyfikacje te nie obni˝ajà
jakoÊci Êwiadczonych usług. Wprowadzenie modyfikacji, o których mowa powy˝ej nie zwalnia Zamawiajàcego z obowiàzku zapłaty wynagrodzenia.
3.5. pkt.pl w zakresie usług opisanych w pkt. 1.4.b. oraz 1.5 zastrzega sobie prawo, a Zamawiajàcy wyra˝a zgod´ na zbieranie przez pkt.pl oraz jego
partnerów anonimowych statystyk i informacji, które oka˝à si´ niezb´dne dla prawidłowego i efektywnego Êwiadczenia usługi.
3.6. Usługa pkt.pl zostanie wykonana w terminie ustalonym w Umowie, pod warunkiem ˝e Zamawiajàcy spełni wszystkie warunki niezb´dne do
aktywacji usługi przy czym:
a) w przypadku usług, o których mowa w punkcie 1.4.b aktywacja usługi nastàpi nie póêniej ni˝ w terminie 8 tygodni od dnia zawarcia Umowy lub
nastàpi po zakoƒczeniu publikacji poprzedniej to˝samej usługi, stosownie do postanowieƒ Umowy, o ile Zamawiajàcy spełni wszelkie warunki dodatkowe niezb´dne do aktywacji usługi, w szczególnoÊci dokona zapłaty. Okres publikacji, w ramach usług o których mowa w pkt. 1.4.b wynosi 12 kolejnych
miesi´cy kalendarzowych, chyba ˝e specyfika formy reklamowej lub danej usługi lub Umowa wskazuje na krótszy okres publikacji, iloÊç odsłon bàdê
klikni´ç, bàdê inne parametry lub limity; b) w przypadku usług, o których mowa w punkcie 1.5.a aktywacja usługi nastàpi nie póêniej ni˝ w terminie
3 miesi´cy od dnia zawarcia Umowy. Okres udost´pniania b´dzie wynosiç 12 miesi´cy poczàwszy od dnia aktywacji domeny, aktywacji sklepu lub
zawarcia Umowy, w zale˝noÊci od tego, które zdarzenie nastàpi póêniej, chyba ˝e usługa obejmuje iloÊç odsłon, iloÊç klikni´ç; c) Usługa „pay per click”
w ka˝dym przypadku jest Êwiadczona wyłàcznie do czasu wyczerpania wykupionej iloÊci klikni´ç; d) w przypadku usług, o których mowa w punkcie
1.5.c aktywacja usługi nastàpi nie póêniej ni˝ w terminie 3 miesi´cy od dnia zawarcia Umowy. Okres udost´pniania strony wynosiç b´dzie 12 miesi´cy
poczàwszy od momentu zało˝enia strony na Facebook lub w innych serwisach społecznoÊciowych; e) w przypadku usług, o których mowa w punkcie
1.5.d aktywacja usługi uzale˝niona jest od wpłaty przez Zamawiajàcego w ciàgu 14 dni od momentu podpisania zamówienia 50% wartoÊci Umowy;
f) w przypadku usług, o których mowa w pkt. 1.5.b aktywacja usługi nastàpi w terminie przewidzianym dla innych produktów wynikajàcych z Zamówienia, o których mowa w punktach 1.4.a-b i 1.5.a. Okres aktywnoÊci usługi wynosiç b´dzie 12 miesi´cy, przy czym numer Wirtualnego Telefonu zostanie
warunkowo aktywny jeszcze przez kolejne 6 miesi´cy, przy zało˝eniu, ˝e badanie wyka˝e min. 3 połàczenia w miesiàcu. W razie nieosiàgni´cia pułapu 3
połàczeƒ/miesiàc pkt.pl dezaktywuje numer; g) aktywacja usług, o których mowa w 1.5.f, nastàpi w terminie 5 dni od dnia akceptacji projektu reklamy
przez Zamawiajàcego albo w innym ustalonym przez Strony terminie.
3.7. Przez aktywacj´ usługi rozumie si´ pojawienie si´ elementów formy reklamowej w jednym z produktów pkt.pl pozwalajàce Zamawiajàcemu
na dost´p do treÊci reklamowej, zaÊ w przypadku innych usług, aktywowanie usługi w systemie pkt.pl pozwalajàce Zamawiajàcemu na korzystanie z zamówionego produktu. Aktywacja usługi uznawana jest za moment wykonania usługi. W przypadku usług wykonywanych w ramach umowy
abonamentowej sprzeda˝ usług nast´powaç b´dzie w systemie miesi´cznym, a faktura VAT zostanie wystawiona nie póêniej ni˝ siódmego dnia od
zakoƒczenia miesiàca, w którym dokonano sprzeda˝y.
3.8. Publikacja formy reklamowej w produktach innych ni˝ opisane w punkcie 3.6. nastàpi stosownie do harmonogramu wydawniczego pkt.pl, jednak
nie póêniej ni˝ w terminie 12 miesi´cy od dnia zawarcia Umowy. Forma reklamowa publikowana jest wyłàcznie w ramach danego jednego rocznego
cyklu wydawniczego.
3.9. Strony mobilne, o których mowa w punkcie 1.5.a publikowane sà we wskazanej przez pkt.pl domenie. W przypadku pisemnego potwierdzenia,
˝e Zamawiajàcy samodzielnie dokonał delegacji subdomeny „mobilna” na wskazanà przez pkt.pl nazw´ serwera (poprzez alias DNS tzw. CNAME),
zapis zdania pierwszego nie znajduje zastosowania.
3.10. pkt.pl nie gwarantuje, ˝e usługa zostanie wykonana według sugestii Zamawiajàcego wykraczajàcych poza standardowà ofert´ (np. co do
wyboru okreÊlonej przez Zamawiajàcego domeny lub w przypadku zlecenia funkcjonalnoÊci, która jest niezgodna z prawem lub której wykonanie
nie jest technicznie mo˝liwe). pkt.pl nie gwarantuje równie˝ okreÊlonego rezultatu usługi, chyba ˝e wynika to wprost z jej specyfiki np. w przypadku
usług „pay per click”.
3.11. Przy Êwiadczeniu usługi, pkt.pl wykorzystuje materiały, treÊci i informacje udost´pnione przez Zamawiajàcego, w tym w szczególnoÊci ze wskazanej przez Zamawiajàcego strony internetowej, a tak˝e materiały, treÊci i informacje dost´pne z ogólnie dost´pnych êródeł, o ile dotyczà Zamawiajàcego
i nie naruszajà praw osób trzecich. Zamawiajàcy udost´pni pkt.pl materiały, treÊci i informacje w formatach wskazanych przez pkt.pl, w terminie 14
dni od dnia zawarcia Umowy. Zamawiajàcy udziela pkt.pl zgody na wielokrotne pobranie ze strony internetowej wskazanej przez Zamawiajàcego
materiałów, treÊci i informacji do celów realizacji Umowy.
3.12. pkt.pl przekazuje Zamawiajàcemu do akceptacji wyłàcznie projekt formy reklamowej zawierajàcy elementy graficzne (za wyjàtkiem logotypów),
Wideo lub Zdj´cia, gdy Zamawiajàcy wyraził w Umowie wol´ otrzymania projektu. pkt.pl przedstawia do akceptacji wyłàcznie projekt w j´zyku polskim,
chyba ˝e strony postanowià inaczej.
3.13. Je˝eli w ciàgu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu formy reklamowej - o ile strony nie uzgodnià innego terminu - Zamawiajàcy
nie zło˝y oÊwiadczenia o akceptacji projektu lub nie przeka˝e pkt.pl poprawionego projektu, b´dzie to oznaczało zgod´ Zamawiajàcego na publikacj´ formy reklamowej zgodnej z przygotowanym przez pkt.pl projektem (dorozumiana akceptacja). Postanowienia niniejszego punktu stosuje si´
odpowiednio do wszelkiej innej korespondencji pkt.pl oraz wniosków o akceptacj´ kierowanych do Zamawiajàcego dotyczàcych sposobu Êwiadczenia
usługi przez pkt.pl.
3.14. Zamawiajàcy uznaje fakt, ˝e akceptacja projektu reklamy odnosi si´ wyłàcznie do ogólnego projektu treÊci i elementów graficznych formy
reklamowej i nie stanowi wiernego odtworzenia.
3.15. W przypadku niedostarczenia lub zaprzestania udost´pniania przez Zamawiajàcego niezb´dnych materiałów (strony internetowej Zamawiajàcego
dla usługi „pay per click”), danych, informacji i niemo˝noÊci ich pozyskania w sposób wskazany w pkt. 3.11. lub naruszenia przez Zamawiajàcego
innych postanowieƒ niniejszego regulaminu uniemo˝liwiajàcego Êwiadczenie usługi, pkt.pl zwolnione b´dzie z obowiàzku Êwiadczenia usługi bàdê
b´dzie mogło Êwiadczyç usług´ w ograniczonym wymiarze, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia.
3.16. pkt.pl ustala z Zamawiajàcym strategi´ publikacji postów w ramach usługi okreÊlonej w pkt. 1.5.c - 1.5.d. Zamawiajàcy ponosi wyłàcznà
odpowiedzialnoÊç za rezultaty publikacji postów. W ramach realizacji produktów 1.5.c, 1.5.d i 1.5.e Zamawiajàcy ma prawo wycofania woli publikowania postów w jego imieniu w ka˝dej chwili. Wniosek o wycofanie postów składa si´ w formie elektronicznej na adres dok@pkt.pl. Wniosek, o którym
mowa w zdaniu poprzednim nie zwalnia Zamawiajàcego od zapłaty pkt.pl pełnego wynagrodzenia.
3.17. pkt.pl na wniosek Zamawiajàcego niezwłocznie, nie póêniej ni˝ w terminie 14 dni od otrzymania wniosku dokona aktualizacji w publikacji
internetowej.
3.18. W przypadku zlecenia dołàczenia Produktów Niestandardowych do wydawanych przez pkt.pl publikacji, Zamawiajàcy jest zobowiàzany do
przygotowania i dostarczenia przedmiotowych Produktów w terminie i na adres wskazany przez pkt.pl. Zamawiajàcy jest zobowiàzany precyzyjnie
oznaczyç dostarczone materiały.
3.19. pkt.pl nie ponosi odpowiedzialnoÊci wobec osób trzecich za treÊç, iloÊç i jakoÊç Produktów Niestandardowych oraz nieprawidłowe oznaczenie
ich przez Zamawiajàcego.
3.20. Zamawiajàcy zobowiàzuje si´ współpracowaç z pkt.pl przy wykonywaniu Umowy, w tym w szczególnoÊci przez:
a) niezwłoczne informowanie pkt.pl o wszelkich zmianach i aktualizacjach mogàcych mieç wpływ na Êwiadczenie usług;
b) udost´pnienie pkt.pl wszelkich informacji, o które pkt.pl wystàpi je˝eli w ocenie pkt.pl sà one niezb´dne do Êwiadczenia usługi.
3.21. W odniesieniu do usługi, o której mowa w pkt. 1.5.b Zamawiajàcy zobowiàzuje si´ podczas trwania Umowy posiadaç aparat telefoniczny
podłàczony do zakoƒczenia sieci telekomunikacyjnej znajdujàcej si´ w siedzibie Zamawiajàcego. W trakcie trwania tej usługi Zamawiajàcy zobowiàzuje
si´ nie wykorzystywaç Wirtualnego Telefonu w celu innym ni˝ badanie skutecznoÊci/u˝ytecznoÊci usługi, w szczególnoÊci zobowiàzuje si´ do niewskazywania numeru Wirtualnego Telefonu w swoich materiałach promocyjnych innych ni˝ publikacja formy reklamowej w pkt.pl oraz do nieudost´pniania
go osobom trzecim.
3.22. Zamawiajàcy wyra˝a zgod´ na monitorowanie ruchu i przetwarzanie wszelkich danych o połàczeniach wykonanych na Wirtualny Telefon, w
szczególnoÊci numerów łàczàcych si´ urzàdzeƒ koƒcowych, długoÊci połàczeƒ, daty oraz godziny rozpocz´cia i zakoƒczenia połàczenia, a w konsekwencji na przetwarzanie przez pkt.pl wyników badaƒ skutecznoÊci/u˝ytecznoÊci usługi Wirtualny Telefon i ewentualne zamieszczanie ich w materiałach
marketingowych i informacyjnych pkt.pl.
3.23. W przypadku, gdy Zamawiajàcy otrzyma od pkt.pl login i/lub hasło, a usługa umo˝liwia ich zmian´, zobowiàzany jest przy pierwszym ich
wykorzystaniu do zmiany hasła. Zamawiajàcy zobowiàzuje si´ nie udost´pniaç innym osobom loginu i/lub haseł, w szczególnoÊci do Panelu CMS.
3.24. pkt.pl mo˝e w ramach Umowy zaoferowaç Zamawiajàcemu konfiguracj´ usług dodatkowych innych dostawców z usługà Êwiadczonà przez pkt.pl.
W takim przypadku pkt.pl podejmuje działania w imieniu i na rzecz Zamawiajàcego, obejmujàce w szczególnoÊci składanie wniosku o aktywacj´, akceptacj´
regulaminu czy uzgodnienia wszelkich kwestii technicznych, w tym media planu.
3.25. W przypadku, gdy w ramach usługi pkt.pl udost´pni Zamawiajàcemu Panel CMS, pkt.pl je˝eli wynika to ze specyfikacji usługi zapewnia uzupełnianie treÊci w imieniu Zamawiajàcego, jednak nie wi´cej ni˝ 10 uzupełnieƒ w trakcie całego okresu trwania Umowy. W przypadku usług wykonywanych
w oparciu o umow´ abonamentowà Opieka pkt limit uzupełnieƒ wynosi 20 w trakcie całego okresu trwania Umowy. W ka˝dym czasie i bez ograniczeƒ
Zamawiajàcy mo˝e samodzielnie dokonywaç zmian poprzez Panel CMS.
3.26. W ramach Opieki pkt pkt.pl zobowiàzuje si´ do stałego informowania Zamawiajàcego o: nowoÊciach w ofercie pkt.pl, planach marketingowych, aktualnych promocjach, wiadomoÊciach i nowoÊciach technicznych zwiàzanych z bran˝à, a tak˝e stałego aktualizowania zamówionego produktu
(usługi) pod kàtem technologicznym i optymalizacyjnym.
3.27. Zamawiajàcy na okres Êwiadczenia przez pkt.pl usługi, o której mowa w pkt. 1.5.e., udziela pkt.pl upowa˝nienia do wyłàcznego administrowania jego stronà firmowà, na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
3.28. W odniesieniu do usługi okreÊlonej w pkt. 1.5.c pkt.pl, na pisemny wniosek Zamawiajàcego, za dodatkowym wynagrodzeniem, o którym mowa
w pkt. 7.11, odstàpi Zamawiajàcemu prawa administratora do zało˝onej na Facebook.com strony, z zastrze˝eniem zachowania przez pkt.pl prawa do
wynagrodzenia przewidzianego Umowà.

3.29. W zakresie usługi, o której mowa w pkt. 1.5.f Zamawiajàcy zobowiàzuje si´ przekazaç pkt.pl temat mailingu, treÊç mailingu, cel mailingu,
link docelowy u˝yty w mailingu, adres zwrotny, materiały graficzne do przygotowania projektu reklamy oraz okreÊliç grup´ docelowà. JednoczeÊnie
Zamawiajàcy akceptuje fakt, ˝e pkt.pl na podstawie Umowy wybiera ze swojej bazy danych odpowiednià baz´ do mailingu. Pkt.pl gwarantuje
poprawnoÊç adresów mailowych na poziomie 85% przy jednoczesnym zało˝eniu tolerancji w liczbie wysłanych e-maili +-5% (słownie: plus minus pi´ç
procent) w stosunku do zamówionego poziomu mailingu. Na wniosek Zamawiajàcego po wykonaniu usługi pkt.pl przeka˝e Zamawiajàcemu Raport.
3.30. W zakresie usługi reklamowej polegajàcej na wykonaniu Wideo w przypadku braku współdziałania przez Zamawiajàcego przy tworzeniu Wideo
po upływie 8 tygodni od dnia podpisania Umowy, Zamawiajàcy akceptuje fakt, ˝e pkt.pl wykona Wideo wyłàcznie z materiałów, o których mowa w pkt.
3.11 w tym równie˝ w formie prezentacji multimedialnej, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia.
4. Dost´pnoÊç usługi i Obsługa Klienta
4.1. Je˝eli wynika to ze specyfiki zamówionej usługi, pkt.pl zobowiàzuje si´ do Êwiadczenia usługi, za którà Zamawiajàcy uiÊcił wynagrodzenie, o ile
nie doszło do naruszenia Umowy przez Zamawiajàcego, uzasadniajàcego wstrzymanie dost´pu do usługi. pkt.pl nie gwarantuje jednak okreÊlonego
wskaênika dost´pnoÊci usługi w sieci Internet.
4.2. pkt.pl zastrzega prawo do przerw w dost´pie do usługi przez Zamawiajàcego lub u˝ytkowników sieci Internet, w szczególnoÊci w przypadku zaistnienia awarii serwisów internetowych pkt.pl lub koniecznoÊci przeprowadzenia konserwacji, ulepszeƒ bàdê aktualizacji tych serwisów lub urzàdzeƒ
słu˝àcych do Êwiadczenia usługi bez wczeÊniejszego informowania Zamawiajàcego. Je˝eli zaistnieje koniecznoÊç czasowego odłàczenia dost´pu do
pewnych elementów usługi na okres przekraczajàcy 1 dzieƒ roboczy, Zamawiajàcy w miar´ mo˝liwoÊci zostanie o tym poinformowany z wyprzedzeniem.
pkt.pl nie ponosi odpowiedzialnoÊci wzgl´dem Zamawiajàcego za przerwy w Êwiadczeniu usług w przypadkach opisanych w niniejszym punkcie oraz
innych przyczyn niedotyczàcych pkt.pl, w tym wynikajàcych z siły wy˝szej lub niedozwolonej ingerencji Zamawiajàcego lub osób trzecich.
4.3. pkt.pl zapewnia bie˝àcy kontakt w zakresie realizacji Umowy poprzez Dział Obsługi Klienta. Zasady komunikowania si´ z Działem Obsługi Klienta,
w tym procedura reklamacyjna, okreÊlone sà w Regulaminie DOK.
5. WłasnoÊç intelektualna, odpowiedzialnoÊç za materiały
5.1. Wszelkie efekty prac i rezultaty Êwiadczenia usług, w tym prawa do domeny udost´pnionej przez pkt.pl, stworzone wizualizacje, strona internetowa, materiały audiowizualne, Zdj´cia - stanowià własnoÊç pkt.pl lub dostawców pkt.pl i mogà byç wykorzystane przez Zamawiajàcego wyłàcznie w
granicach usługi zamówionej w pkt.pl oraz w zakresie niezb´dnym do skorzystania z usługi zgodnie z jej przeznaczeniem.
5.2. Zamawiajàcy oÊwiadcza, ˝e dostarczone przez Zamawiajàcego lub pozyskane ze êródeł ogólnodost´pnych, w tym ze strony internetowej
Zamawiajàcego materiały słowne i graficzne dotyczàce Zamawiajàcego, w tym wykorzystywane przez niego znaki towarowe, logotypy, nazwy handlowe
oraz materiały reklamowe, nie naruszajà przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób trzecich ani te˝ praw na dobrach niematerialnych (autorskie,
pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsi´biorstwa, praw własnoÊci przemysłowej i inne)
oraz jest on uprawniony do ich u˝ywania oraz udost´pniania osobom trzecim, w tym w szczególnoÊci w sposób niezb´dny do wykonania postanowieƒ
Umowy i Regulaminu. Zamawiajàcy oÊwiadcza, i˝ ma prawo do dysponowania wskazanà przez siebie domenà internetowà oraz stronà internetowà.
5.3. Zamawiajàcy dysponuje w zakresie materiałów wykorzystanych w zwiàzku z realizacjà Umowy, w szczególnoÊci materiałów koniecznych do
realizacji Umowy dostarczonych przez niego lub pozyskanych z jego strony internetowej zgodà twórcy na rozporzàdzanie jego utworem w zakresie
niezb´dnym do realizacji Umowy. Zamawiajàcy oÊwiadcza, i˝ je˝eli jakiekolwiek materiały, w szczególnoÊci Zdj´cia oraz Wideo, wykorzystujà wizerunek
okreÊlonej osoby fizycznej, Zamawiajàcy dysponuje zgodà tej osoby na wykorzystanie jej wizerunku.
5.4. Zamawiajàcy w celu umo˝liwienia nale˝ytego Êwiadczenia usług przez pkt.pl na rzecz Zamawiajàcego udziela pkt.pl nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie, niewyłàcznej licencji na materiały słowne, graficzne oraz słowno-graficzne, w tym utwory (w szczególnoÊci grafiki, utwory audio lub
audiowizualne, teksty) przekazane pkt.pl (bezpoÊrednio lub poprzez wskazanie właÊciwej strony internetowej do ich pobrania) w zakresie: utrwalania
jakàkolwiek technikà w dowolnym formacie, na jakimkolwiek noÊniku w tym w szczególnoÊci cyfrowo, zwielokrotniania jakàkolwiek technikà w dowolnym formacie, na jakimkolwiek noÊniku w tym w szczególnoÊci cyfrowo, wprowadzania do obrotu, do pami´ci komputera, sieci komputerowych w tym
w szczególnoÊci do baz danych, sieci informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, dokonywania opracowaƒ, publikacji i rozpowszechniania, w szczególnoÊci we wszystkich aktualnych i przyszłych usługach Êwiadczonych przez pkt.pl na rzecz Zamawiajàcego, jak równie˝ na potrzeby
tworzenia akcji i materiałów promocyjnych usług pkt.pl - na terenie Polski oraz za granicà.
5.5. Zamawiajàcy zobowiàzuje si´ zwolniç pkt.pl od jakiejkolwiek odpowiedzialnoÊci, w przypadku wystàpienia z roszczeniami w stosunku do pkt.pl
przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie przekazanych przez Zamawiajàcego materiałów. W takim przypadku zobowiàzuje
si´ do zło˝enia odpowiednich oÊwiadczeƒ woli a tak˝e wzi´cia udziału w toczàcych si´ post´powaniach administracyjnych lub sàdowych i jeÊli to
mo˝liwe wstàpienia do sprawy w miejsce pkt.pl. Zamawiajàcy pokryje wszelkie szkody pkt.pl i zwróci pkt.pl na jego pierwsze ˝àdanie, wszelkie wydatki jakie pkt.pl poniósł w zwiàzku z powy˝szymi roszczeniami, w tym w szczególnoÊci koszty doradztwa prawnego, koszty post´powania sàdowego,
koszty zast´pstwa procesowego oraz zasàdzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowaƒ.
5.6. pkt.pl nie ponosi odpowiedzialnoÊci za treÊç formy reklamowej, zawartoÊç strony internetowej oraz sklepu internetowego, w tym za wady prawne
i fizyczne towarów oraz bezpieczeƒstwo, legalnoÊç i jakoÊç towarów i usług oferowanych w sklepie internetowym jak równie˝ za niewykonanie bàdê
nienale˝yte wykonanie umów zawartych za poÊrednictwem sklepu internetowego.
5.7. W przypadku, gdy przedmiotem usługi jest oferta handlowa Zamawiajàcego w serwisie „Aleja Handlowa” lub sklepie internetowym, pkt.pl w
˝adnym wypadku nie jest stronà stosunków prawnych wià˝àcych Zamawiajàcego i jego kontrahentów, w tym w szczególnoÊci pkt.pl nie jest stronà
umów zawieranych za poÊrednictwem sklepu internetowego i nie ponosi odpowiedzialnoÊci za jakiekolwiek działania bàdê zaniechania podmiotów
korzystajàcych ze sklepu internetowego.
5.8. pkt.pl ma prawo zawiesiç lub odmówiç Êwiadczenia usługi w całoÊci lub w cz´Êci w ka˝dym czasie, gdy w opinii pkt.pl, realizacja usługi mo˝e
naruszaç lub narusza prawa osób trzecich, normy etyczne, estetyczne, religijne lub obowiàzujàce przepisy prawa. Z tytułu odmowy Êwiadczenia usługi z
powodów wskazanych powy˝ej Zamawiajàcemu nie przysługuje prawo do dochodzenia jakichkolwiek roszczeƒ odszkodowawczych wzgl´dem pkt.pl.
5.9. W przypadku, gdy Zamawiajàcy korzystajàc z usługi w jakikolwiek sposób przetwarza dane osobowe, zobowiàzany jest zapewniç zgod´ osób,
których te dane dotyczà, na takie działanie oraz spełniç warunki okreÊlone w przepisach stosownych ustaw. Zamawiajàcy niniejszym zleca pkt.pl przetwarzanie tych danych osobowych wyłàcznie w zakresie niezb´dnym dla realizacji Umowy, obejmujàcym przechowywanie w systemie informatycznym,
przesyłanie na odległoÊç, publikowanie w sieci Internet.
6. Obowiàzywanie Umowy
6.1. Umowa jest zawarta na 12 miesi´cy, liczàc od chwili zawarcia Umowy. W odniesieniu do budowania stron i sklepów internetowych; ich
udost´pniania w sieci Internet wraz z usługami z nimi powiàzanymi; hostingu; udost´pniania domeny Umowa ulega automatycznemu przedłu˝aniu
na kolejny okres, na który była zawarta, na takich samych warunkach, chyba ˝e Zamawiajàcy na co najmniej 30 dni przed koƒcem danego okresu
obowiàzywania Umowy przeÊle pkt.pl pocztà elektronicznà, faksem lub w formie pisemnej oÊwiadczenie dotyczàce rezygnacji z przedłu˝enia usługi.
W zakresie usługi typu „pay per click” Umowa ulega automatycznemu przedłu˝eniu na okres niezb´dny do wyczerpania okreÊlonej w Umowie iloÊci
klikni´ç.
6.2. pkt.pl ma prawo rozwiàzaç Umow´ w trybie natychmiastowym (na dzieƒ zło˝enia oÊwiadczenia) jedynie w przypadku, gdy Zamawiajàcy: w dniu
podpisania Umowy miał wzgl´dem pkt.pl wymagalny dług z jakiegokolwiek tytułu; nie dokonał zapłaty jakiejkolwiek cz´Êci wynagrodzenia pkt.pl; nie
dostarczył materiałów lub informacji w terminie, co uniemo˝liwia Êwiadczenie usługi; naruszył postanowienia Regulaminu.
6.3. W przypadku rozwiàzania Umowy, o którym mowa w pkt. 6.2., za usługi Êwiadczone do dnia rozwiàzania Umowy nale˝y si´ pkt.pl wynagrodzenie obliczone w sposób proporcjonalny do okresu Êwiadczenia usługi, w tym równie˝ w cz´Êci dotyczàcej opłaty instalacyjnej jeÊli dany typ umowy
przewidywał takà opłat´.
6.4. W przypadku opóênienia si´ Zamawiajàcego z zapłatà wymaganej kwoty przekraczajàcego 30 dni, gdy pkt.pl uzale˝nia rozpocz´cie Êwiadczenia
usługi od wczeÊniejszej zapłaty kwoty wskazanej w Umowie, pkt.pl mo˝e rozwiàzaç Umow´ ze skutkiem na dzieƒ zło˝enia oÊwiadczenia. Rozwiàzujàc
Umow´ pkt.pl mo˝e obcià˝yç Zamawiajàcego kwotà ryczałtowego odszkodowania w wysokoÊci 40% wartoÊci Wynagrodzenia.
6.5. W przypadku nieprzekazania przez Zamawiajàcego praw administratorskich umo˝liwiajàcych wykonanie usługi, o której mowa w pkt. 1.5.e, w
przeciàgu 30 dni od daty podpisania Umowy pkt.pl ma prawo odstàpiç od realizacji Umowy i obcià˝yç Zamawiajàcego kwotà ryczałtowego odszkodowania w wysokoÊci 40% wartoÊci Wynagrodzenia.
7. PłatnoÊci
7.1. Zamawiajàcy płaci za usługi na zasadach okreÊlonych w Umowie oraz Regulaminie. W przypadku wybranych usług pkt.pl zastrzega sobie
mo˝liwoÊç wstrzymania realizacji Umowy do czasu wpłaty przez Zamawiajàcego zaliczki, w wysokoÊci okreÊlonej w Umowie.
7.2. W przypadku opóênienia w zapłacie jakiejkolwiek cz´Êci wynagrodzenia, pkt.pl ma prawo wstrzymaç realizacj´ wszystkich usług lub ograniczyç
ich funkcjonalnoÊç do czasu dokonania zaległej płatnoÊci przez Zamawiajàcego, pozostajàc w gotowoÊci do wznowienia usług. Za okres pozostawania
w gotowoÊci do Êwiadczenia usług pkt.pl przysługuje pełne wynagrodzenie.
7.3. W przypadku dokonania płatnoÊci, usługa wstrzymana stosownie do postanowieƒ pkt. 7.2. jest wznawiana niezwłocznie, nie póêniej ni˝ w terminie
3 dni roboczych od dnia otrzymania płatnoÊci.
7.4. W przypadkach opisanych w pkt. 7.2. pkt.pl nie ponosi ˝adnej odpowiedzialnoÊci wzgl´dem Zamawiajàcego z tytułu wstrzymania usługi lub
zaniechania jej aktywacji.
7.5. pkt.pl przysługuje pełne wynagrodzenia za usług´, o której mowa w pkt. 1.5.e, równie˝ w przypadku cofni´cia przez Zamawiajàcego uprawnieƒ
dla pkt.pl do administrowania jego stronà firmowà.
7.6. W przypadku umów standardowych Zamawiajàcy dokonuje zapłaty na podstawie faktury VAT/faktury proforma w terminach ustalonych w harmonogramie płatnoÊci stanowiàcym załàcznik do Umowy.
7.7. W przypadku płatnoÊci ratalnej zgodnie z harmonogramem płatnoÊci, gdy Zamawiajàcy zalega z zapłatà co najmniej 2 rat, pkt.pl ma prawo
postawiç w stan wymagalnoÊci całà pozostałà do zapłaty cz´Êç nale˝noÊci wynikajàcej z Umowy.
7.8. W przypadku umów abonamentowych Zamawiajàcy dokonuje zapłaty w sposób miesi´czny na podstawie faktury VAT za odpowiedni okres
rozliczeniowy w terminie wskazanym w fakturze VAT.
7.9. pkt.pl zastrzega sobie prawo do ustalenia opłaty instalacyjnej w odniesieniu do usług, których wykonanie nast´puje cz´Êciami, a przed pełnà
aktywacjà usługi wymagane jest podj´cie czynnoÊci instalacyjnych rozumianych jako zaewidencjonowanie Umowy w systemie pkt.pl, ustalenie szczegółów Êwiadczenia usług, w tym strategii reklamowej oraz zało˝eƒ odnoÊnie kreacji reklamowych, jak równie˝ przygotowanie miejsca i warunków
technicznych pod usługi stanowiàce przedmiot Umowy. Opłata instalacyjna uiszczana jest przez Zamawiajàcego na zasadach ustalonych w Umowie
w terminach wskazanych na harmonogramie płatnoÊci lub w fakturach VAT wystawianych przez pkt.pl - w zale˝noÊci od rodzaju zawartej Umowy.
7.10. Niezale˝nie od uprawnienia wynikajàcego z pkt. 7.2. oraz w przypadku nieskorzystania z uprawnienia przewidzianego w pkt. 6.2. w razie
opóênienia w zapłacie przez Zamawiajàcego kwot wynikajàcych z Umowy pkt.pl ma prawo obcià˝yç Zamawiajàcego zarówno kwotà stanowiàcà
wartoÊç Umowy, jak i nale˝nymi odsetkami ustawowymi za opóênienie oraz ewentualnymi kosztami działaƒ windykacyjnych.
7.11. Opłata dodatkowa z tytułu przeniesienia, praw administratora do strony firmowej w serwisie Facebook.com, wynosi 3000 zł netto.
7.12. Opłata, o której mowa w pkt. 7.11 nie b´dzie pobierana w przypadku wczeÊniejszego przej´cia przez pkt.pl strony Zamawiajàcego w serwisie
Facebook.com utworzonej przed podpisaniem Umowy z pkt.pl.
7.13. Zamawiajàcy wyra˝a zgod´ na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury w formie elektronicznej sà wysyłane do Zamawiajàcego na
jego adres poczty elektronicznej lub umieszczane w odpowiedniej zakładce w Panelu CMS udost´pnionym Zamawiajàcemu.
8. OdpowiedzialnoÊç
8.1. pkt.pl ponosi odpowiedzialnoÊç z tytułu niewykonania lub nienale˝ytego wykonania Umowy oraz z tytułu deliktu jedynie do wysokoÊci otrzymanego od Zamawiajàcego wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy. OdpowiedzialnoÊç nie obejmuje utraconych korzyÊci Zamawiajàcego.
8.2. W przypadku zaistnienia bł´dów lub pomini´ç w treÊci formy reklamowej pkt.pl przedstawi stosownà rekompensat´, która b´dzie proporcjonalna
do obni˝enia wartoÊci bł´dnie wykonanej pozycji Umowy. Prawo do rekompensaty wynikajàce z zaistnienia bł´dów lub pomini´ç w realizacji Umowy
nie mo˝e dotyczyç bezpłatnych pozycji Umowy.
8.3. Wyłàczona jest odpowiedzialnoÊç pkt.pl wzgl´dem Zamawiajàcego w przypadku: a) opublikowania nieaktualnych danych, je˝eli zmiany danych
Zamawiajàcego powstały po dniu zawarcia Umowy i nie zostały zgłoszone pkt.pl w formie przewidzianej w Regulaminie w terminie umo˝liwiajàcym ich
wprowadzenie w Produkcie lub nieobj´tych Umowà danych Zamawiajàcego; b) udost´pnienia przez Zamawiajàcego loginu i/lub hasła osobie trzeciej;
c) nieopłacenia przez Zamawiajàcego w całoÊci wynagrodzenia pkt.pl; d) działania siły wy˝szej; e) działaƒ lub zaniechaƒ Zamawiajàcego oraz osób
trzecich, za które pkt.pl nie ponosi odpowiedzialnoÊci; f) usuni´cia przez Zamawiajàcego konta pkt.pl w panelu administracyjnym lub stron firmowych
w serwisie Facebook.com lub w innych serwisach społecznoÊciowych; g) nieodpowiednich działaƒ klienta w panelu administracyjnym strony lub sklepu
internetowego, w tym w szczególnoÊci pkt.pl nie jest obowiàzane do przywrócenia pełnej funkcjonalnoÊci sklepu internetowego.
8.4. pkt.pl jest uprawniona do Êwiadczenia usług na rzecz innych ni˝ Zamawiajàcy osób prowadzàcych działalnoÊç w takim samym lub zbli˝onym
zakresie co Zamawiajàcy.
8.5. Zamawiajàcy ma prawo dochodziç od pkt.pl uprawnieƒ z tytułu r´kojmi, w terminie 2 miesi´cy od daty aktywacji usługi b´dàcej przedmiotem
reklamacji, pod warunkiem zgłoszenia w tym terminie reklamacji do pkt.pl zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie DOK. Po upływie powy˝szego
okresu uprawnienia z tytułu r´kojmi wygasajà.
8.6. Zawierajàcy Umow´ w imieniu Zamawiajàcego zobowiàzuje si´ pokryç szkod´ pkt.pl w zryczałtowanej wysokoÊci odpowiadajàcej wartoÊci Umowy brutto, w przypadku przekroczenia umocowania do reprezentowania Zamawiajàcego, działania bez umocowania lub zawarcia Umowy niezgodnie
z zasadami reprezentacji Zamawiajàcego.
9. Postanowienia koƒcowe
9.1. Wszystkie pisma i oÊwiadczenia, o których mowa w Regulaminie składane mi´dzy stronami, dla których nie jest zastrze˝ona forma pisemna,
mogà byç składane za pomocà poczty elektronicznej (e-mail) lub za pomocà faksu i sà skuteczne z chwilà ich otrzymania przez stron´ przyjmujàcà
oÊwiadczenie. OÊwiadczenia na piÊmie przesłane do drugiej Strony za poÊrednictwem poczty polskiej lub operatora niepublicznego uznaje si´ za
zło˝one w dacie nadania przesyłki listem poleconym, a w przypadku oÊwiadczeƒ na piÊmie składanych listem zwykłym lub bezpoÊrednio do ràk w biurze
drugiej Strony, z chwilà potwierdzenia ich odbioru przez stron´ przyjmujàcà oÊwiadczenie lub osob´ przez nià upowa˝nionà do odbioru korespondencji.
9.2. Umowa, której integralnà cz´Êcià jest Regulamin, okreÊla w sposób kompletny prawa i obowiàzki stron. Wszelkie zmiany, uzupełnienia Umowy
wymagajà dla swej skutecznoÊci formy pisemnego aneksu.
9.3. pkt.pl zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w ka˝dym czasie. W przypadku podj´cia decyzji o zmianie Regulaminu, pkt.pl umieÊci jego
ujednoliconà wersj´ na stronie internetowej pkt.pl Zaktualizowana wersja wejdzie w ˝ycie z chwilà opublikowania. Aktualna wersja Regulaminu jest
dost´pna w ka˝dej chwili na stronie internetowej pkt.pl pod adresem www.pkt.pl.
9.4. Zamawiajàcy jako adres do dor´czeƒ wskazuje adres e-mail oraz adres pocztowy wskazany w Umowie. Wszelka korespondencja kierowana pod
ostatni wskazany adres pocztowy lub elektroniczny uznana b´dzie za skutecznie dor´czonà.
9.5. Zamawiajàcy wyra˝a zgod´ na umieszczenie w publikacjach pkt.pl linku/informacji o stronie Zamawiajàcego na Facebook.com lub/i innych serwisach społecznoÊciowych. Niniejsza zgoda obowiàzuje bezterminowo do czasu jej cofni´cia przez Zamawiajàcego.
9.6. Zamawiajàcy wyra˝a zgod´ na publikowanie przez pkt.pl jego danych w formie wpisu podstawowego po wygaÊni´ciu/rozwiàzaniu Umowy.
9.7. Ka˝dy Zamawiajàcy ma prawo wglàdu do swoich danych przetwarzanych przez pkt.pl, prawo do poprawiania tych danych oraz do ˝àdania
zaniechania ich przetwarzania poprzez usuni´cie z bazy danych pkt.pl.
9.8. pkt.pl zastrzega sobie prawo do przeniesienia bez zgody Zamawiajàcego w cz´Êci lub w całoÊci wszelkich swoich praw i obowiàzków wynikajàcych
z niniejszego Regulaminu oraz Umów zawartych z Zamawiajàcym.
9.9. Umowa zawarta mi´dzy pkt.pl a Zamawiajàcym podlega prawu polskiemu, a wszelkie spory wynikłe na tle jej realizacji Zamawiajàcy i pkt.pl
poddajà pod rozstrzygni´cie sàdu powszechnego miejscowo właÊciwego dla siedziby pkt.pl.
9.10. Zamawiajàcy podpisujàc Umow´ akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu DOK.
9.11. Niniejszy Regulamin nie narusza uprawnieƒ i obowiàzków wynikajàcych z przepisów prawa powszechnie obowiàzujàcego.
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