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Regulamin Oferty „Onet. Mój Biznes” 

 

1. DEFINICJE 

1.1.Onet SA, Onet - Onet Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10 

(31-462 Kraków) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze 

przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, 

Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000007763, NIP 734-00-09-469, kapitał zakładowy/wpłacony 7 580 648 zł. 

1.2.Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., RASP - Ringier Axel Springer Polska 

Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 52, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000108017, kapitał zakładowy w wysokości 34 760 000. 

1.3.Dostawca, MIP - MEDIA IMPACT POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Domaniewskiej 52, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS: 0000475673, kapitał zakładowy 880 000 zł, spółka 

zajmująca się sprzedażą powierzchni reklamowej Onet i RASP. 

1.4.Serwisy Onet – wszystkie serwisy internetowe, których właścicielem jest Onet, w 

tym Zumi.pl. 

1.5.Umowa – dokument Zlecenia/Zamówienia, którego częścią integralną jest 

Regulamin Oferty „Onet. Mój Biznes” oraz Regulamin Promocji „Onet. Mój Biznes”, 

dedykowany wybranej przez Zamawiającego ofercie wraz z wszelkimi 

dodatkowymi uzgodnieniami Stron. Umowa może zostać zawarta: 

a) w formie pisemnej i podpisanej przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego oraz MIP lub  

b) poprzez zgodne oświadczenie woli Stron obejmujące treść ww. 

Zlecenia/Zamówienia i ww. regulaminów wyrażone drogą telefoniczną, polegające 

na odczytaniu przez przedstawiciela MIP i zaakceptowaniu przez Zamawiającego 

odpowiedniego oświadczenia lub  

c) poprzez oświadczenie woli Zamawiającego w postaci elektronicznej złożone MIP 

poprzez wprowadzenia oświadczenia do środka komunikacji elektronicznej 

udostępnianego przez MIP, potwierdzone następnie przez MIP. 

1.6.Zamawiający – przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką nieposiadającą 

osobowości prawnej, składający Zlecenie/Zamówienie. 

1.7.Materiały reklamowe – materiały w plikach w formatach txt, doc, jpg, gif, html, 

rich media lub innych określonych przez Dostawcę, w formie gotowej do 

wykorzystania jako reklama. 

1.8.Onet. Mój Biznes – Oferta marketingowa obejmująca usługi MIP oferowane w 

ramach Serwisów Onet i poza nimi, na którą składają się w zależności od 

Zlecenia/Zamówienia wszystkie albo niektóre z następujących usług: 

1.8.1. Wizytówka Zumi (od 2017-09-07 pod nazwą - Pozycjonowanie 

lokalne) 

1.8.2. Offers (od 2017-09-07 pod nazwą - Moje oferty) 

1.8.3. Poczta Firmowa (od 2017-09-07 pod nazwą – Poczta firmowa bez 

reklam) 

1.8.4. Ruch na Wizytówce ZUMI (od 2017-09-07 produkt wycofany z 

oferty) 

1.8.5. Strona Internetowa Klienta (od 2017-09-07 pod nazwą Strona 

internetowa z domeną) 

1.8.6. Ruch na Stronie Internetowej Klienta (od 2017-09-07 pod nazwą 

Ruch na stronie internetowej)  

1.8.7. Zarządzanie Google AdWords (od 2017-09-07 pod nazwą Kampania 

Google AdWords)  

1.8.8. Call Page  

1.8.9. Wiadomości lokalne (od 2017-09-07 pod nazwą Okazja tu i teraz)  

1.8.10. Zarządzanie domeną (od 2017-09-07 element produktu 
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Strona internetowa z domeną) 

1.8.11. Kampania FacebookAds (od 2017-09-07 nowy produkt w 

ofercie Onet. Mój Biznes) 

1.8.12. Mailing na Start (od 2017-09-07 nowy produkt w ofercie 

Onet. Mój Biznes) 

1.8.13. Opineo (od 2017-09-07 nowy produkt w ofercie Onet. Mój 

Biznes) 

1.8.14. Dodatkowy pakiet mailingu (od 2017-09-07 nowy produkt w 

ofercie Onet. Mój Biznes) 

Specyfikacje wszystkich powyższych produktów/ usług dostępne są na stronie: 

http://mediaimpact.pl/dokumenty w sekcji “Specyfikacje techniczne”.  

W przypadku usługi wskazanej w ust. 1.8.10 powyżej jej regulamin dostępny jest 

również na stronie: http://mediaimpact.pl/dokumenty w sekcji “Specyfikacje 

techniczne”, zaś sama usługa jest świadczona przez Onet S.A. 

1.9.Promocja Onet. Mój Biznes – czasowa oferta promocyjna „Onet. Mój Biznes”, 

której warunki szczegółowe zostały określone w dedykowanym jej Regulaminie 

Promocji „Onet. Mój Biznes”, udostępnianym każdorazowo wraz z dokumentem 

Zlecenia/Zamówienia. 

1.10.Opłata Aktywacyjna – jednorazowa opłata aktywująca usługi, o których mowa 

w pkt. 1.8 Regulaminu, naliczana przez Dostawcę z tytułu wykonania czynności 

technicznych pozwalających na konfigurację danych Zamawiającego w systemach 

informatycznych Dostawcy, umożliwiających rozpoczęcie świadczenia usługi. 

Opłata aktywacyjna zostanie każdorazowo wskazana w dokumencie 

Zlecenia/Zamówienia. 

1.11.Serwis Zumi.pl – serwis internetowy (www) oferowany przez Onet w domenie 

www.zumi.pl - jest to narzędzie umożliwiające poszukiwanie i lokalizowanie 

różnego rodzaju adresów, obiektów (tj. np. obiektów użyteczności publicznej, 

firm, nieruchomości, itp.) na mapach oraz zapoznanie się z w/w obiektami poprzez 

dostępne w Serwisie Zumi Multimedia. 

1.12.Multimedia – zdjęcia, grafiki, treści wideo oraz inne narzędzia prezentowane w 

Serwisie Zumi.pl. 

 

2. WARUNKI OGÓLNE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA MATERIAŁY REKLAMOWE 

2.1.Regulamin niniejszy określa zasady zamawiania oraz realizacji świadczeń przez 

Dostawcę obejmujących Ofertę „Onet. Mój Biznes” albo Promocję „Onet. Mój 

Biznes”, przy czym warunki szczególne Promocji „Onet. Mój Biznes” wskazane 

zostały w Regulaminie Promocji „Onet. Mój Biznes”. 

2.2.Zawierając Umowę Zamawiający wyraża zgodę na publikację w Serwisach Onet 

oraz w innych serwisach materiałów reklamowych i informacyjnych promujących 

działalność Zamawiającego. 

2.3.Zamawiający oświadcza, iż dostarczone Dostawcy przez Zamawiającego lub 

pozyskane przez Dostawcę ze źródeł ogólnodostępnych Zamawiającego, tj. ze 

strony internetowej Zamawiającego materiały słowne i graficzne, w tym 

zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i wykorzystywane przez 

niego znaki towarowe oraz materiały reklamowe, nie naruszają przepisów prawa, 

prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich ani też praw na dobrach 

niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych lub 

wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa, praw własności 

przemysłowej i inne). Zamawiający oświadcza tym samym, że jest on uprawniony 

do ich używania oraz do zezwalania na korzystanie z nich osobom trzecim, w 

zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. 

2.4.Zamawiający oświadcza, iż: 

a. jest uprawniony do dysponowania i wyraża zgodę na rozpowszechnianie i 

korzystanie w dowolnym celu, dowolną techniką, w dowolny sposób z 

wszelkich materiałów udostępnionych Dostawcy w związku z realizacją 

Zlecenia/Zamówienia, w szczególności z materiałów koniecznych do realizacji 

Zlecenia/Zamówienia dostarczonych przez niego lub pozyskanych przez 

Dostawcę ze źródeł ogólnodostępnych Zamawiającego, tj. jego strony/stron 

http://mediaimpact.pl/dokumenty
http://mediaimpact.pl/dokumenty
http://www.zumi.pl/
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internetowej/ych. Powyższa zgoda udzielona jest na rzecz Dostawcy oraz 

podmiotów wskazanych przez Dostawcę. 

b. oświadcza, że ww. wykorzystanie, rozpowszechnianie, modyfikacja a także 

opublikowanie z materiałów wykonanych w związku z realizacją 

Zlecenia/Zamówienia nie narusza praw osób trzecich. 

c. Zamawiający dysponuje w zakresie materiałów, o których mowa powyżej, 

zgodą twórcy na rozporządzanie jego utworem w zakresie niezbędnym do 

realizacji Zlecenia/Zamówienia. 

2.5.Zamawiający zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w 

stosunku do Dostawcy albo Onet/RASP przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich 

praw przez wykorzystanie przekazanych przez Zamawiającego materiałów, 

przystąpi do sprawy po stronie Dostawcy albo Onet/RASP jako interwenient 

uboczny lub, jeśli to możliwe, wstąpi do sprawy w miejsce Dostawcy albo 

Onet/RASP. Zamawiający zwróci Dostawcy albo Onet/RASP na jego pierwsze 

żądanie, wszelkie wydatki jakie Dostawca/Onet/RASP poniósł w związku z 

powyższymi roszczeniami, w tym w szczególności koszty doradztwa prawnego, 

koszty postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz 

zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. 

 

3. ZAMAWIANIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

3.1.Zlecenia/Zamówienia usług objętych niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem 

Promocji „Onet. Mój Biznes” dokonuje się w formie pisemnej, faksem bądź e-

mailem na odpowiednim formularzu dostępnym u Dostawcy (dokument 

Zlecenia/Zamówienia) lub drogą telefoniczną po odczytaniu przez przedstawiciela 

Dostawcy i zaakceptowaniu przez Zamawiającego odpowiedniego oświadczenia 

bądź drogą elektroniczną stosownie do zapisów pkt. 1.5. Zlecenie/Zamówienie 

określa wybrany pakiet usług wraz z cenami oraz innymi niezbędnymi do 

rozpoczęcia świadczenia usług informacjami. Dla swojej ważności dokument 

Zlecenia/Zamówienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej w przypadku 

jego zawarcia w formie pisemnej, musi zawierać podpisy upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i akceptację Dostawcy. Podana w 

Zleceniu/Zamówieniu suma wartości netto usługi została powiększona o kwotę 

podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obliczona w ten sposób kwota 

stanowi należne Dostawcy wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług. 

3.2.Dostawca przystąpi do realizacji usług, o których mowa w pkt. 1.8 Regulaminu, 

niezwłocznie po zawarciu Umowy, uregulowaniu przez Zamawiającego Opłaty 

Aktywacyjnej albo przedpłaty i dostarczeniu Materiałów, zgodnie z ustalonym 

przez Strony harmonogramem, chyba że Dostawca zdecyduje się na realizację 

usług pomimo iż nie otrzyma płatności od Zamawiającego. W przypadku nie 

potwierdzenia Zlecenia/Zamówienia przez Dostawcę w terminie do 30 dni 

kalendarzowych od daty jego otrzymania, Zlecenie/Zamówienie uważa się za 

nieprzyjęte. Zlecenie/Zamówienie takie po bezskutecznym upływie ww. terminu 

nie jest wiążące zarówno dla Dostawcy jak i dla Zamawiającego i nie rodzi dla 

stron żadnych zobowiązań. 

3.3.Płatności za usługi świadczone w ramach oferty, o której mowa w pkt. 1.8 

Regulaminu należy dokonać przelewem na rachunek bankowy wskazany na 

fakturze VAT. Za chwilę dokonania płatności uznaje się moment uznania rachunku 

bankowego wskazanego na fakturze VAT. Zamawiający upoważnia Dostawcę do 

wystawienia odpowiedniej faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 

3.4.Realizowane będą tylko Zlecenia/Zamówienia potwierdzone przez przedstawiciela 

Dostawcy w formie pisemnej faksem bądź e-mailem pod rygorem nieważności. 

Potwierdzenie Zlecenia/Zamówienia przez Dostawcę jest równoznaczne z 

zawarciem Umowy o jego realizację przez Dostawcę. 

3.5.Rozliczenia: 

3.5.1. Faktura VAT za Opłatę Aktywacyjną zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od 

potwierdzenia Zlecenia/Zamówienia, o którym mowa w pkt 3.4 powyżej z 7 

dniowym terminem płatności. 

3.5.2. Faktura proforma zostanie wystawiona na życzenie Zamawiającego w ciągu 
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7 dni od potwierdzenia Zlecenia/Zamówienia, o którym mowa w pkt 3.4 

powyżej z 7 dniowym terminem płatności. 

3.5.3. Faktury VAT za usługi wymienione w pkt. 1.8 będą wystawiane z 14 

dniowym terminem płatności w miesięcznych cyklach rozliczeniowych 

(miesiąc kalendarzowy), do 15 dnia następnego  miesiąca, za dany miesiąc 

rozliczeniowy, z zastrzeżeniem pierwszej faktury z tytułu Opłaty Aktywacyjnej 

wystawionej po podpisaniu Umowy albo po zakończeniu emisji (dotyczy 

wybranych produktów). Pierwszy miesięczny cykl rozliczeniowy rozpoczyna 

się zawsze wraz z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego 

po uruchomieniu pierwszej usługi wymienionej w pkt.1.8. 

3.5.4. W przypadku, gdy po uruchomieniu przez Dostawcę usług wymienionych w 

pkt 1.8. będących przedmiotem Umowy, Zamawiający w terminie 7 dni od 

terminu płatności wskazanego w Umowie lub na wystawionej fakturze, nie 

zapłaci Dostawcy całości lub części należnego wynagrodzenia, Dostawca 

będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym.  

3.5.5. W sytuacji wskazanej w pkt 3.5.4 powyżej, Dostawca będzie uprawniony, 

poza dochodzeniem roszczeń wynikających z wystawionych faktur, odsetek 

ustawowych za opóźnienie w zapłacie oraz kosztów podjętych działań 

windykacyjnych, do obciążenia Zamawiającego Opłatą Sankcyjną (Regulamin 

Promocji „Onet. Mój Biznes”) mającą na celu naprawienie szkody wynikłej z 

przedterminowego zakończenia Umowy na skutek naruszenia jej warunków 

przez Zamawiającego. 

3.6.W przypadku, o którym mowa w pkt. 3.5.4 powyżej Dostawca będzie miał również 

prawo, niezależnie od uprawnień przysługujących mu stosownie do zapisów tego 

punktu, do zaprzestania świadczenia wszelkich usług będących przedmiotem 

Umowy bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności względem 

Zamawiającego.  

3.7.Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony bądź określony, wskazany w Umowie. 

Przy czym Dostawca może zastrzec w ramach Umowy Podstawowy Okres 

Zobowiązania, zgodnie z pkt 3.8 poniżej. Za datę rozpoczęcia Umowy uważa się 

realizację pierwszej z usług, o których mowa w pkt 1.8 Regulaminu spośród 

wszystkich objętych danym Zleceniem/Zamówieniem, niezależnie od tego na ile 

etapów podzielona jest realizacja Zlecenia/Zamówienia.  

3.8.Umowa, w której zastrzeżono Podstawowy Okres Zobowiązania nie może przed 

jego upływem zostać wypowiedziana, rozwiązana przez Zamawiającego, pod 

rygorem dochodzenia przez Dostawcę uprawnień określonych w pkt 3.5.5. 

Regulaminu, z wyłączeniem przypadków, kiedy uzasadnione byłoby to ważnymi 

powodami, za które Strony uznają wystąpienie okoliczności spełniających 

znamiona siły wyższej, które uniemożliwiają realizację Zamówienia przez Stronę 

przez okres dłuższy niż 14 dni, zmianę bezwzględnie obowiązujących przepisów, 

które uniemożliwiałyby realizację zobowiązań Stron, jak również w przypadku 

potwierdzonego decyzją właściwego organu ogłoszenia, likwidacji lub zakończenia 

działalności gospodarczej przez Stronę, które uniemożliwiają realizację 

Zlecenia/Zamówienia. 

3.9.Zawarte w Regulaminie emisji reklam Media Impact Polska Sp. z o.o. regulacje 

dotyczące możliwości odwołania Zlecenia/Zamówienia przez Zamawiającego nie 

mają zastosowania do Oferty „Onet. Mój Biznes” oraz Promocji „Onet. Mój Biznes”. 

3.10.Umowa zawarta na czas określony przedłuża się na czas nieokreślony jeśli na 1 

miesiąc przed jej upływem Zamawiający nie zawiadomi Dostawcy na piśmie, o 

zamiarze niekontynuowania współpracy. W przypadku przedłużenia Umowy na 

czas nieokreślony każda ze stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 1–

miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 

rozliczeniowego. Wypowiedzenie Umowy jest skuteczne, jeżeli zostanie dokonane 

w formie pisemnej. 

3.11.W przypadku, gdy wynagrodzenie płatne jest w ratach, uchybienie terminowi 

płatności jednej z rat lub jej zapłata w niepełnej wysokości, skutkuje 

natychmiastową wymagalnością pozostałych rat, z uwzględnieniem pkt. 3.5.5. 
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powyżej.  

 

4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 

4.1.W trakcie realizacji Umowy i przez 30 dni po jej zakończeniu Zamawiającemu 

udostępnione mogą być wybrane przez Dostawcę statystyki zrealizowanych usług, 

o których mowa w pkt. 1.8 Regulaminu. Strony uzgadniają, że dostarczone przez 

Dostawcę statystyki, o których mowa powyżej są podstawą do wzajemnych 

rozliczeń Stron. W przypadku wystąpienia roszczeń ze strony Zamawiającego 

podstawą do weryfikacji i wzajemnych rozliczeń Stron są statystyki, w których 

posiadaniu jest Dostawca.  

4.2.Jeżeli z przyczyn obiektywnych usługi, o których mowa w pkt. 1.8 Regulaminu 

rozliczane czasowo nie zostały w pełni zrealizowane w zamówionym okresie czasu, 

czas realizacji niezrealizowanej części Zlecenia/Zamówienia zostanie uzgodniony 

między Stronami. 

4.3.Jeżeli z przyczyn obiektywnych jedna lub więcej spośród usług Onet. „Mój Biznes”, 

o których mowa w pkt. 1.8 Regulaminu nie zostało zrealizowanych w zamówionej 

wartości, czas realizacji niezrealizowanej części Zlecenia/Zamówienia w 

odniesieniu do powyższych Produktów zostanie przedłużony do momentu 

osiągnięcia założonej wartości zgodnie ze Zleceniem/Zamówieniem. 

 

5. TREŚĆ I STYL REKLAM 

5.1.Formy reklamowe nie mogą naśladować ani symulować elementów stron 

internetowych, na których będą prezentowane i powinny być łatwo rozpoznawalne 

jako reklamy. Dostawca zastrzega sobie prawo do dodatkowego oznaczania reklam 

słowami “reklama”, “ogłoszenie płatne”, “sponsor”, “link sponsorowany” lub 

innymi równoznacznymi. 

5.2.Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam. 

Zamawiający zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po 

stronie Dostawcy lub podmiotów z nim współpracujących, w związku z treścią 

zamieszczonej reklamy. Za treść i zgodność z obowiązującymi przepisami i 

normami reklam a także za zawartość treści zamieszczanych w serwisach 

odpowiada Zamawiający. 

5.3.Dostawca zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklam lub 

innych treści bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione 

podejrzenie, że z ich treści lub treści strony docelowej wynika, że są one sprzeczne 

z prawem lub zasadami współżycia społecznego, naruszają prawa osób trzecich 

lub są sprzeczne z przyjętymi normami etycznymi lub mogą obrażać uczucia 

religijne osób trzecich. 

5.4.Dostawca zastrzega sobie prawo do odmowy oraz do wstrzymania emisji reklam 

również w wypadku, jeżeli treść lub forma reklam jest sprzeczna z linią 

programową lub interesem Dostawcy lub podmiotów z nim współpracujących. 

5.5.Dostawca zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklam bez 

podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z 

ich treści lub treści strony docelowej wynika, iż są one sprzeczne z linią 

programową lub regulaminami/warunkami korzystania z danego serwisu, w 

którym są lub mają być zamieszczane. 

 

6. WARUNKI TECHNICZNE 

6.1.Wszystkie Materiały reklamowe konieczne do rozpoczęcia świadczenia usług „Onet. 

Mój Biznes”, ustalone przez Strony albo wymienione w specyfikacji technicznej 

muszą być dostarczone przez Zamawiającego nie później niż 10 dni roboczych przed 

planowanym rozpoczęciem realizacji Umowy. Materiały reklamowe powinny być 

dostarczone skompresowane, w formacie *.zip. Zamiennie Zamawiający może w 

w/w terminie wskazać stronę WWW, z której Dostawca pobierze niezbędne 

materiały reklamowe. 

6.2.Niedostarczenie przez Zamawiającego gotowych materiałów niezbędnych do 

wykonania usług w terminie oznaczonym w pkt. 6.1. powyżej, uprawnia Dostawcę 

do:  
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a. realizacji usługi zgodnie ze Zleceniem/Zamówieniem z wykorzystaniem 

informacji, jakie Zamawiający podał w Zleceniu/Zamówieniu oraz danych 

publicznie dostępnych, w szczególności ze strony internetowej Zamawiającego 

z jednoczesnym zastrzeżeniem prawa Dostawcy do niezrealizowania części 

Zlecenia/Zamówienia bez powstania obowiązku odszkodowawczego z tytułu 

niezrealizowania części Zlecenia/Zamówienia ani obowiązku zwrotu należności 

za niezrealizowaną część Zlecenia/Zamówienia. Uprawnienie powyższe 

Dostawca wykonać może w terminie do 30 dni od upływu terminu na 

dostarczenie gotowych materiałów reklamowych przez Zamawiającego; 

b. wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym i/lub obciążenia 

Zamawiającego, zgodnie z pkt 3.5.4. Regulaminu po bezskutecznym upływie 

wskazanego przez Dostawcę terminu dodatkowego na dosłanie materiałów 

reklamowych. 

6.3.Ze względu na ograniczenia techniczne (brak geolokalizacji w części miejscowości – 

lista dostępna na życzenie Zamawiającego), Dostawca zastrzega sobie możliwość 

nieuwzględnienia w kampanii reklamowej związanej z publikacją treści na mapach 

w Serwisie Zumi.pl części punktów wskazanych przez Zamawiającego. Dostawca 

zastrzega sobie możliwość nieuwzględnienia w kampanii reklamowej wybranych 

słów kluczowych. 

6.4.Dostawca zastrzega sobie, że w szczególnych przypadkach logotyp lub inny znak 

Zamawiającego wyświetlony na mapie, może zostać zasłonięty częściowo lub w 

całości przez inny punkt/obraz zlokalizowany na mapie. Sytuacja powyższa 

wynikająca z warunków technicznych świadczenia usługi nie będzie uznana za 

nienależyte wykonania Umowy przez Dostawcę. 

6.5.Jeśli w wyniku okoliczności opisanych w pkt. 6.2 powyżej (nieterminowe 

dostarczenie gotowych materiałów) termin rozpoczęcia świadczenia usług zostanie 

przesunięty, po stronie Dostawcy nie powstają obowiązki odszkodowawcze z tytułu 

niezrealizowania Zlecenia/Zamówienia ani obowiązek zwrotu należności za 

niezrealizowaną część Zlecenia/Zamówienia. 

6.6.Zamawiający przyjmuje do wiadomości, iż zamieszczanie reklam w Serwisach Onet 

jest ograniczone obowiązującymi przepisami prawa oraz regulaminami Serwisów 

Onet w związku z czym opisany powyżej obowiązek odszkodowawczy nie powstaje 

również w przypadku odrzucenia lub zablokowania emisji danej reklamy lub usługi 

wchodzącej w skład Oferty „Onet. Mój Biznes”, Promocja „Onet. Mój Biznes” przez 

zarządzających Serwisami Onet. 

6.7.Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępnione przez 

Zamawiającego, które zostały wykorzystane do stworzenia reklam w Serwisach 

Onet. Zamawiający dostarczając powyżej wymienione dane i informacje 

oświadcza, iż są one zgodne ze stanem faktycznym, zgodne z prawem i ich 

wykorzystanie nie będzie naruszać obowiązujących przepisów, praw osób trzecich 

ani zapisów regulaminów Serwisów. 

 

7. AKTUALIZACJA I AKTUALNOŚĆ DANYCH 

7.1.Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność danych Zamawiającego i 

danych zawartych w Materiałach reklamowych lub kontencie przekazanych 

Dostawcy przez Zamawiającego. 

7.2.Wszelkie zmiany danych, o których mowa w punkcie 7.1. powyżej, powinny być 

niezwłocznie zgłoszone Dostawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej, w 

terminie określonym w punkcie 6.1 niniejszego Regulaminu. Dostawca dokonuje 

zmian danych Zamawiającego w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania 

pisemnej informacji od Zamawiającego. 

 

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY 

8.1.Dostawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność wyłącznie za szkody 

wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, powstałe z winy 

Dostawcy. Odszkodowanie z tytułu wyrządzonej przez Dostawcę szkody nie może 

przekroczyć wartości wynagrodzenia za realizację usługi zgodnie ze 

Zleceniem/Zamówieniem. Warunkiem odpowiedzialności Dostawcy jest uprzednie 
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wyczerpanie procedury reklamacyjnej opisanej w punkcie 9 poniżej. 

8.2.Dostawca nie ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialności za niedotrzymanie 

terminów realizacji usług w przypadku, gdy, nie było ono spowodowane wyłączną 

winą Dostawcy. 

8.3.Dostawca nie ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialności za prezentację w 

Serwisach Onet niezaktualizowanych danych, jeżeli Zamawiający nie powiadomił 

Dostawcy o ich aktualizacji w terminie i na zasadach określonych w rozdziale 7 

niniejszego Regulaminu. 

8.4.Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie 

Umowy, które było spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej. 

 

9. REKLAMACJE 

9.1.Jeżeli realizacja usług, o których mowa w pkt. 1.8 Regulaminu nie została 

zrealizowana zgodnie z parametrami i w terminie określonym w Umowie, z przyczyn 

leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, to uznaje się, że taka usługa została 

zrealizowana. W takim wypadku roszczenia reklamacyjne nie przysługują. 

9.2.W przypadku, gdy realizacja usług, o których mowa w pkt. 1.8 Regulaminu nie 

została zrealizowana zgodnie z parametrami i w terminie określonym w Umowie z 

innych przyczyn niż określone w punkcie 9.1 powyżej, Zamawiający ma prawo 

złożyć reklamację dotyczącą terminu realizacji usługi oraz realizacji założeń 

emisyjnych i statystyk w terminie do 30 dni  od daty zakończenia świadczenia usług 

w ramach „Onet. Mój Biznes”, Promocja „Onet. Mój Biznes”. 

9.3.Wszelkie reklamacje muszą być zgłaszane w formie pisemnej lub drogą 

elektroniczną (e-mail) pracownikom biura reklamy MIP na adres odpowiednio: 

Media Impact Polska Sp. z o.o., ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków z dopiskiem 

„Reklamacja" lub na adres: reklamacje@mediaimpact.pl. Reklamację złożyć należy 

w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty wystąpienia zdarzenia 

uzasadniającego reklamację pod rygorem utraty roszczenia. 

9.4.Dostawca niezwłocznie rozpocznie działania zmierzające do wyjaśnienia przyczyn 

złożonej reklamacji i ustosunkuje się do reklamacji maksymalnie w ciągu 14 dni od 

dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do 

Zamawiającego na adres podany przez Zamawiającego w piśmie reklamacyjnym 

lub adres mailowy podany w zgłoszeniu. 

9.5.Dostawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt. 9.4 

powyżej w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości 

specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Dostawcy (awarie 

sprzętu, sieci internetowej itp.) . Dostawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie 

reklamacji może wymagać uzyskania od Zamawiającego dodatkowych wyjaśnień - 

czas ich udzielania wyjaśnień przez Zamawiającego każdorazowo przedłuża okres 

rozpoznania reklamacji. 

 

10. ZMIANY REGULAMINU 

10.1.Dostawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego 

Regulaminu. 

10.2.Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej  

http://mediaimpact.pl/dokumenty 

10.3.Zamawiający zobowiązany jest do kontrolowania zmian w Regulaminie 

zamieszczanych pod wyżej podanym adresem. 

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

11.1.W odniesieniu do poszczególnych form reklamowych i usług dostępnych w usłudze 

„Onet. Mój Biznes”, Promocja „Onet. Mój Biznes” szczegółowe warunki ich realizacji 

są określone w odrębnych regulaminach, specyfikacjach dotyczących tych form, 

publikowanych pod adresem http://mediaimpact.pl/dokumenty, co Zamawiający 

akceptuje.  

11.2.W przypadku sprzeczności zapisów niniejszego regulaminu i specyfikacji 

poszczególnych usług określonych w pkt. 1.8 z Regulaminem Promocji „Onet. Mój 

Biznes”, zastosowanie będą miały zapisy Regulaminu Promocji „Onet. Mój Biznes”, 

mailto:reklamacje@mediaimpact.pl
http://mediaimpact.pl/dokumenty
http://mediaimpact.pl/dokumenty
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następnie niniejszego Regulaminu, a w ostatniej kolejności specyfikacji i 

regulaminów poszczególnych usług. 

11.3.Wszelkie Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część. 

11.4.Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą 

umową będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla 

Dostawcy. 

11.5.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.11.2017 r. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Oferty „Onet. Mój Biznes” 

 
Cennik usług w ramach Oferty „Onet. Mój Biznes”. 

Cennik obowiązuje od dnia 14.11.2017 r. 

 

Usługa marketingowa 

(Nazwa produktu) 
Ilość Jednostka miary 

Jednorazowa opłata 

aktywacyjna netto [PLN] 

Opłata abonamentowa 

netto [PLN] miesięcznie 

Pozycjonowanie lokalne 1 szt. 199,00  zł 79,00  zł 

Moje oferty 1 szt. 199,00  zł 59,00  zł 

Poczta firmowa bez reklam 10 użytkownik 99,00  zł 99,00  zł 

Strona internetowa z domeną 1 szt. 199,00  zł 149,00  zł 

Ruch na stronie internetowej 50 UU/średniomiesięcznie 199,00  zł 199,00  zł 

Kampania Google AdWords 200 
zł  

(budżet na 1 kampanię) 
349,00  zł 349,00  zł 

Kampania FacebookAds 200 
zł  

(budżet na 1 kampanię) 
349,00  zł 349,00  zł 

Call Page 500 minut 199,00  zł 400,00  zł 

Mailing na start 

(5 tys. kont użytkowników) 
1 szt. 250,00  zł n/d 

Mailing na start 

(10 tys. kont użytkowników) 
1 szt. 500,00  zł n/d 

Mailing na start 

(25 tys. kont użytkowników) 
1 szt. 1 250,00  zł n/d 

Opineo 1 szt. 199,00  zł 99,00  zł 

 

Wszystkie kwoty podane w niniejszym cenniku są cenami netto i nie uwzględniają należnego podatku od towarów i usług VAT. 
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Usługa marketingowa 

(Nazwa produktu) 
Ilość Jednostka miary 

Opłata po zakończeniu emisji 

netto [PLN] 

Okazja tu i teraz 500 szt. 199,00  zł 

Okazja tu i teraz 200 szt. 99,00  zł 

Dodatkowy pakiet mailingu  

(10 tys. kont użytkowników) 
1 szt. 500,00 zł 

 

Wszystkie kwoty podane w niniejszym cenniku są cenami netto i nie uwzględniają należnego podatku od towarów i usług VAT. 

 


