
1. Niniejszym regulaminem Agora SA z siedzibą w Warszawie, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS
59944, kapitał zakładowy 47 665 426 PLN, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44 – wydawca „Gazety
Wyborczej”, zwana dalej „Wydawcą”, wprowadza zasady (zwane dalej „Ofertą”) sprzedaży pakietu niżej określo-
nych ogłoszeń drobnych (zwanych dalej „Ogłoszeniami”) w Gazecie Wyborczej i serwisie Kupsprzedaj.pl (zwanym
dalej „Serwisem”).

2. Serwis jest prowadzony przez Wydawcę.
3. Rubryki Gazety Wyborczej (w tym jej dodatków), których dotyczy Oferta, to:

a. Zdrowie,
b. Auto-moto,
c. Edukacja,
d. Uroczystości,
e. Rzeczy Używane (codzienna rubryka ogłoszeń płatnych),
f. Dom, z wyjątkiem ogłoszeń o oferowaniu do nabycia, wynajęcia, zamiany lub o poszukiwaniu nieruchomości

(w rozumieniu potocznym, także jeżeli nie stanowi nieruchomości w świetle prawa)
g. Biznes,
h. Turystyka,
i. Zwierzęta, Rośliny (codzienna rubryka ogłoszeń płatnych).

4. Klient (zwany dalej „Ogłoszeniodawcą”), zamawiający zamieszczenie Ogłoszenia w jednej z rubryk określonych
w pkt. 2, może równocześnie zamówić u Wydawcy emisję tego Ogłoszenia w Serwisie, jeżeli Ogłoszenie jest
zgodne z zasadami emisji ogłoszeń w Serwisie, wskazanymi w rozdziale IV niniejszego regulaminu.

5. Ogłoszeniodawca, który zamówił zamieszczenie Ogłoszenia w Gazecie Wyborczej i Serwisie, może zrezygnować
(w terminach określonych w „Zasadach ogólnych zamieszczania reklam i ogłoszeń w Gazecie Wyborczej”)
z zamieszczenia Ogłoszenia lub dokonać zmian w Ogłoszeniu jedynie łącznie w obu tych mediach, w miejscu
gdzie zamawiał ogłoszenie. Zmiana w Serwisie widoczna będzie tego samego dnia, kiedy zostanie zgłoszona
– w przypadku zgłoszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-16.00. W przypadku zgłoszenia
modyfikacji od poniedziałku do piątku po 16.00 lub w weekend modyfikacja zostanie uwzględniona od godzi-
ny 10.00 następnego dnia roboczego. Zmiana w Gazecie Wyborczej będzie widoczna zgodnie z „Zasadami
ogólnymi zamieszczania reklam i ogłoszeń w Gazecie Wyborczej”.

Wynagrodzenie Wydawcy (cena) za publikację Ogłoszenia w Gazecie Wyborczej i za emisję Ogłoszenia
w Serwisie jest ustalane zgodnie z odpowiednim cennikiem.

Publikacja Ogłoszenia w Gazecie Wyborczej odbywa się zgodnie z „Zasadami ogólnymi zamieszczania reklam
i ogłoszeń w Gazecie Wyborczej”, stanowiącymi integralną część niniejszego regulaminu.

1. Ogłoszenia są emitowane przez Agorę w Serwisie zgodnie z niżej podanym zasadami. Do emisji Ogłoszenia
w Serwisie w zakresie nie uregulowanym odmiennie w niniejszym regulaminie ma zastosowanie „Regulamin
przeglądania i dodawania ogłoszeń w serwisie kupsprzedaj.pl oraz w serwisach partnerskich”

2. Emisja Ogłoszenia w Serwisie trwa przez 7 kolejnych dni opłaconych przez klienta zgodnie z cennikiem, przy
czym pierwszą datą emisji Ogłoszenia w serwisie jest pierwsza data publikacji Ogłoszenia w Gazecie Wyborczej.
W przypadku zamówienia publikacji Ogłoszenia w Gazecie Wyborczej w kilku terminach, emisja Ogłoszenia
w Serwisie każdorazowo trwa przez 7 kolejnych opłaconych przez Klienta dni, przy czym emisja Ogłoszenia
w Serwisie nie może zakończyć się później, niż szóstego dnia po dacie ostatniej publikacji Ogłoszenia
w Gazecie.
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3. Ogłoszenie zostanie zamieszczone w Serwisie w kategorii właściwej dla treści Ogłoszenia. Jeżeli treść
Ogłoszenia nie pozwala na jednoznaczną kategoryzację, rozstrzygająca jest rubryka w Gazecie Wyborczej,
w której Ogłoszenie ma zostać opublikowane.

4. Niniejsza oferta nie obejmuje ogłoszeń graficznych.
5. Ogłoszenia zamawiane w ramach niniejszej oferty są, w zależności od wyboru Ogłoszeniodawcy:

- Ogłoszeniami Wyróżnionymi w rozumieniu "Regulaminu przeglądania i dodawania ogłoszeń w serwisie
kupsprzedaj.pl oraz w serwisach partnerskich", z tym, że okres ich emisji wynosi 7 dni, zgodnie z pkt. IV.2
niniejszego regulaminu,

- Ogłoszeniami Premium w rozumieniu "Regulaminu przeglądania i dodawania ogłoszeń w serwisie
kupsprzedaj.pl oraz w serwisach partnerskich", z tym, że okres ich emisji wynosi 7 dni, zgodnie z pkt. IV.2
niniejszegoregulaminu.".

1. Pakiet Ogłoszeń objęty niniejszą ofertą można zamówić w Biurach Ogłoszeń Gazety Wyborczej.
2. Oferta obowiązuje od 17 września 2012 r. do odwołania Wydawca może w każdej chwili i bez ponoszenia

z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji zrezygnować z przeprowadzenia Oferty bądź ograniczyć jej zakres.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


