
OGÓLNE WARUNKI EMISJI REKLAM w P.W.ZOOM właściciela i producenta TV Teletop Sudety 
§1. 

1. Użyte w niniejszym dokumencie wyrażenia mają następujące znaczenie: 
P.W.ZOOM oznacza Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZOOM z  siedzibą w Świdnicy, przy ul. Staszica 16, NIP 884-100-44-20 będącym 
właścicielem i wydawcą dwóch kanałów telewizyjnych i Telewizji Teletop Sudety ze STUDIEM przy Pl. Św. Małgorzaty 1-2 w Świdnicy nadającej 
program w oparciu o koncesję TK 0016-07 
Zleceniodawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zleca P.W.ZOOM 
zamieszczenie reklamy. 
Reklama - oznacza każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych 
spraw lub idei, albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Zleceniodawcę. 

§2. 
1. Emisja reklam następuje na podstawie zlecenia, zgodnie z niniejszymi "Ogólnymi warunkami” oraz obowiązującymi przepisami prawa. 
2. P.W.ZOOM nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam. 
3. P.W.ZOOM ma prawo odmowy emisji reklamy bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli treść reklamy narusza prawo lub zasady 
współżycia społecznego albo nie odpowiada ona warunkom technicznym. 

§3. 
1. Emisja reklamy następuje na podstawie pisemnego zlecenia Zleceniodawcy, na formularzu zlecenia ustalonym przez P.W.ZOOM, złożonym w 
siedzibie P.W.ZOOM, drogą elektroniczną na adres mailowy: reklama@zoom.swidnica.pl lub faksem wysłanym na nr: +4874 6614842
2. W przypadku złożenia zlecenia w formie elektronicznej lub faksem, Zleceniodawca zobowiązany jest dokonać potwierdzenia telefonicznego 
pracownikowi P.W.ZOOM 
3. Najpóźniej na 2 dni robocze przed datą emisji reklamy, Zleceniodawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie P.W.ZOOM lub przesłać na adres 
mailowy: reklama@zoom.swidnica.pl materiały reklamowe w elektronicznym pliku, odpowiadającym warunkom, z zastrzeżeniem ust. 4. 
4. Zlecenie winno określać formę reklamy, jej format, proponowane daty emisji oraz ilość dni emisji, numer NIP Zleceniodawcy, imię i nazwisko 
oraz numer telefonu lub adres mailowy osoby upoważnionej przez Zleceniodawcę do kontaktów z P.W.ZOOM w sprawie zlecenia, pieczęć 
firmową oraz pieczątkę imienną i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Zleceniodawcy. 
5. Na żądanie P.W.ZOOM Zleceniodawca prowadzący działalność gospodarczą obowiązany jest przedstawić odpis z właściwego rejestru lub 
zaświadczenie o wpisaniu do ewidencji działalności gospodarczej. 
6. Emisja reklamy nastąpi w terminie wskazanym w zleceniu pod warunkiem potwierdzenia przyjęcia zlecenia do realizacji w terminie najpóźniej 
dwóch dni roboczych przed datą planowanej emisji oraz otrzymania kompletnych materiałów reklamowych zgodnie z ust. 3. 

§4. 
1. Jeżeli Zleceniodawca nie dostarczy materiałów reklamowych w wymaganym terminie lub jeżeli dostarczone materiały nie spełniają wymogów 
technicznych określonych w załączniku, P.W.ZOOM ma prawo nie emitować reklamy, lub wyemitować ją w terminie późniejszym o maksymalnie 
5 dni roboczych od daty emisji wskazanej w zleceniu. 
2. Opóźnienie w emisji spowodowane okolicznościami opisanymi w ust. 1 nie zwalnia Zleceniodawcy od obowiązku uiszczenia wynagrodzenia 
zgodnie z §7, chyba że Zleceniodawca złożył P.W.ZOOM oświadczenie o rezygnacji publikacji, zgodnie z 6 niniejszych Ogólnych warunków. 
3. W braku odmiennego pisemnego ustalenia pomiędzy stronami, P.W.ZOOM nie ma obowiązku zwrotu Zleceniodawcy materiałów o których 
mowa w §3 ust. 3 i 4. 

§5. 
Zleceniodawca jest obowiązany zapewnić, aby treść reklam była zgodna z prawem, a w szczególności nie naruszała praw osób trzecich 
chronionych prawem cywilnym lub autorskim. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich wskutek emisji reklam. 

§6. 
1. Zleceniodawca może zrezygnować z emisji reklamy. Oświadczenie o rezygnacji wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Jeżeli oświadczenie Zleceniodawcy dotarło do P.W.ZOOM: 
1). na co najmniej 2 dni przed planowaną datą emisji, Zleceniodawca nie ponosi kosztów związanych z rezygnacją 
2). na jeden dzień roboczy przed datą emisji, Zleceniodawca jest obowiązany do zapłaty na rzecz P.W.ZOOM 50% wynagrodzenia za emisję. 
3. Rezygnacja doręczona P.W.ZOOM w dniu emisji nie będzie uwzględniona. 
4. W przypadku złożenia rezygnacji w formie elektronicznej lub faksem, Zleceniodawca zobowiązany jest dokonać potwierdzenia telefonicznego 
pracownikowi P.W.ZOOM 
5. W przypadku umowy o emisję na okres półroczny lub dłuższy, umowę można wypowiedzieć  z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia kończy się w ostatnim dniu miesiąca. 

§7.
1. Za wykonanie usługi Zleceniodawca obowiązany jest zapłacić P.W.ZOOM wynagrodzenie zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu złożenia 
zlecenia. 
2. Wynagrodzenie zostanie powiększone o podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 
3. Zleceniodawca może zapłacić za emisję reklamy przed wykonaniem usługi przez P.W.ZOOM. W przypadku płatności po emisji reklamy, winna 
ona nastąpić w terminie 7 dni od otrzymania faktury VAT. 
4. W przypadku opóźnienia płatności Zleceniodawca obowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za okres opóźnienia. Ponadto P.W.ZOOM 
uprawniony jest do wstrzymania emisji dalszych reklam Zleceniodawcy do czasu uiszczenia należności wraz z odsetkami. 
5. Zgodnie z rozp. Min.Fin. Z dnia 12.05.1993 (Dz.U.Nr 39 poz.176 z późn. zm) Zleceniodawca oświadcza, że jako płatnik podatku Vat jest 
uprawniony do otrzymania faktury VAT i upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktur Vat bez podpisu odbiorcy.

§8. 
1. Reklamacje dotyczące sposobu realizacji zlecenia Zleceniodawca powinien zgłaszać P.W.ZOOM na piśmie w terminie 7 dni od dnia emisji 
reklamy. 
2. Reklamacje zgłoszone po terminie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie będą uznane. 
3. W piśmie należy wskazać opis wad wykonanej usługi. 
4. W przypadku uznania reklamacji Zleceniodawcy P.W.ZOOM proponuje sposób rekompensaty. 
5. Odpowiedzialność P.W.ZOOM z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia Zleceniodawcy ograniczona jest do wysokości 
wynagrodzenia należnego P.W.ZOOM z tytułu wykonania zlecenia. Jednakże w żadnym razie P.W.ZOOM nie odpowiada za utracone przez 
Zleceniodawcę korzyści. 

§9. 
Wszelkie spory wynikające z emisji reklam, w tym wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez Wydawcę, 
rozstrzygane będą przez sąd właściwy według siedziby P.W.ZOOM W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi warunkami” stosuje się 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 


