
U M O W A 

O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ 

www.nadarzyn.tv 

 

Zawarta w dniu ............................................. w ...................................................... 

Pomiędzy firmą HABSON M.W. Majewscy prowadzącą działalność gospodarczą w Nadarzynie 
przy ul. Wierzbowej 21, NIP 534-10-49- 027, reprezentowaną przez Wiktora Majewskiego, zwaną 
dalej ZLECENOBIORCĄ 

a 

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

......................................................................................................................................................, 

zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ 

następującej treści: 

§ 1 

1. Zleceniobiorca oświadcza, iż jest właścicielem strony www.nadarzyn.tv 
2. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi reklamowej polegającej na umieszczeniu na 

stronie ZLECENIOBIORCY prezentacji w postaci banera reklamowego ..................... o 
wielkości ...........................o charakterze statycznym / dynamicznym opracowanego i 
dostarczonego w odpowiedniej formie  przez ZLECENIODAWCĘ. 

§ 2 

1. ZLECENIODAWCA zobowiązuje się do dostarczenia materiałów niezbędnych do 
wykonania usługi w terminie nie później niż na 7 dni przez ustalonym terminem rozpoczęcia 
wykonania usługi umieszczenia baneru reklamowego.  

2. Niedotrzymanie przez ZLECENODAWCĘ wskazanego wyżej terminu skutkuje nie 
umieszczeniem banera reklamowego na stronie. 

§ 3 

1. ZLECENIOBIORCA zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia prezentacji w postaci banera 
reklamowego do publikacji oraz wstrzymanie emisji reklamy bez podania przyczyny, w 
szczególności, gdy prezentacja: 

 nawiązuje do nienawiści rasowej; 
 zawiera materiały pornograficzne lub propagujące przemoc; 
 zawiera materiały naruszające prawo polskie; 
 jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego 

2. ZLECENIOBIORCA zastrzega sobie prawo do publikacji banera reklamowego ...............  
w rotacji 1 baner na 3 możliwe. 

§ 4 

1. ZLECENIOBIORACA nie odpowiada za treść wyemitowanych prezentacji zamieszczonych 
na banerze reklamowym, jak również nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwera nie 
wywołane z winy ZLECENIOBIORCY. 

2.  ZLECENIODAWCA oświadcza, iż jest uprawniony do korzystania ze znaków, wzorów, 
nazw handlowych i innych elementów prezentacji, które mogą być przedmiotem roszczeń 
osób trzecich. 

 

 



§ 5 

1. ZLECENIODAWCA zapłaci ZLECENIOBIORCY  za okres określony w § 6 kwotę  
....................................... słownie ...................................................................................... 
w terminie ........ dni od wystawienia faktury. 

2. W wypadku braku zapłaty we wskazanym wyżej terminie ZLECENIOBIORCA wstrzyma 
emisję prezentacji do czasu uregulowania zapłaty. 

3. ZLECENIOBIORCA wystawi na rzecz ZLECENIODAWCY fakturę VAT zawierającą  
następujące dane: 

 nazwa ........................................................................................................................ 
 ulica ........................................................................................................................... 
 kod, miejscowość ...................................................................................................... 
 NIP ..................................................................... 
 telefon ................................................................ 

§ 6 

1. Umowa jest zawarta od dnia .......................... do dnia..................... przy czym umieszczenie 
prezentacji nastąpi od dnia ................... do ........................... 

2. ZLECENIOBIORCA uprawniony będzie do rozwiązania umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenie w wypadku gdy: 
 

 ZLECENIODAWCA narusza warunki umowy; 
 ZLECENIODAWCA nie ureguluje zaległego wynagrodzenia w terminie 

oznaczonym w wezwaniu do zapłaty skierowanym do niego przez 
ZLECENIOBIORCĘ; 

§ 7 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2.  W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
3. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z wykonywania 

umowy będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę ZLECENIOBIORCY. 

§ 8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. 

 

 

ZLECENIODAWCA                                  ZLECENIOBIORCA 

 

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

 

 

 

  

 


