
Regulamin Usługi „Artykuł Sponsorowany w serwisie pkt.pl” 

1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi „Artykuł Sponsorowany w serwisie pkt.pl” 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. Usługa „Artykuł sponsorowany w serwisie pkt.pl” (zwana dalej „Usługą”) polega na przygotowaniu 

przez CS Group treści artykułu promującego działalność Zamawiającego  

i publikacji tego artykułu w serwisie pkt.pl, bądź publikacji w serwisie pkt.pl gotowego artykułu 

dostarczonego przez Zamawiającego, w zależności od wyboru Zamawiającego. Artykuł sponsorowany 

opublikowany w serwisie pkt.pl zostaje oznaczony jako „Materiał Partnera”. 

3. CS Group rozpocznie świadczenie Usługi pod warunkiem dostarczenia przez Zamawiającego 

materiałów oraz informacji niezbędnych do przygotowania artykułu według specyfikacji wskazanej 

przez CS Group. Zamawiający wypełni w tym celu udostępniony przez CS Group kwestionariusz (tzw. 

brief). W przypadku dostarczenia gotowego artykułu przez Zamawiającego,  parametry artykułu oraz 

zdjęć muszą być zgodne ze specyfikacją wskazaną przez CS Group, określającą w szczególności 

dozwoloną liczbę znaków artykułu. Jeżeli Zamawiający nie dostarczy zdjęć do artykułu, CS Group 

dobierze zdjęcia adekwatne do tematyki artykułu i przekaże je Zamawiającemu do akceptacji.  

4. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia nie więcej niż dwóch poprawek do treści przygotowanego przez 

CS Group artykułu. W przypadku, gdy Zamawiający nie zgłosi uwag w terminie 7 dni kalendarzowych 

od dnia przesłania przez CS Group projektu artykułu do akceptacji, CS Group uzna, że Zamawiający 

wyraził akceptację domyślną i dokona publikacji artykułu w serwisie pkt.pl.  

5. W zakresie usługi publikacji gotowego artykułu dostarczonego przez Zamawiającego, w przypadku 

niedostarczenia przez Zamawiającego artykułu w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, CS Group 

zastrzega sobie prawo do anulowania umowy w zakresie realizacji przedmiotowej usługi. 

6. Termin rozpoczęcia świadczenia Usługi przez CS Group wynosi 4 tygodnie od momentu dostarczenia 

przez Zamawiającego kompletnych materiałów oraz informacji niezbędnych do przygotowania 

artykułu, bądź dostarczenia gotowego artykułu zgodnego ze specyfikacją wskazaną przez CS Group. 

7. Artykuł Sponsorowany po jego opublikowaniu będzie dostępny w serwisie pkt.pl przez czas 

nieokreślony. 

8. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia 

Regulaminu Świadczenia Usług Reklamowych obowiązującego od dnia 20.10.2015 r.   

 

Regulamin obowiązuje od dnia 13.04.2016 r. 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Usługi „Artykuł Sponsorowany w serwisie pkt.pl” i akceptuję 

jego postanowienia. 

………………………………………………………………. 

(pieczęć Zamawiającego oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego) 

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

(data) 

…………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko Konsultanta, czytelny podpis 


