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1. Określenia użyte w tym Załączniku oznaczają:
Regulamin – „Regulamin zamawiania przez konsumentów usług ogłoszeniowych za pomocą poczty
elektronicznej”;

Gazeta Wyborcza - wydawany przez Wydawcę drukowany dziennik o zasięgu ogólnopolskim pod tytułem
„Gazeta Wyborcza”, w tym wszystkie jego stałe, okazjonalne i specjalne ogólnopolskie lub lokalne dodatki
branżowe i tematyczne wraz ze wszystkimi stronami lokalnymi ukazującymi się w jego wydaniach,
rozpowszechniane wraz z „Gazetą Wyborczą” bezpłatne tytuły prasowe;

Wydawnictwo – Gazeta Wyborcza;

Wersje elektroniczne – elektroniczne wersje Wydawnictwa, które mogą być rozpowszechniane w serwisach
internetowych Wydawcy lub za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne, przeznaczone m.in. do pobierania oraz
utrwalania plików cyfrowych (np. iPhone, tablet, iPad); informacje o Wersjach elektronicznych rozpowszechnianych
przez Wydawcę można znaleźć pod adresem internetowym: http://wyborcza.pl/0,129346.html,

Ogłoszenie – ogłoszenie drobne, zamieszczane drukiem w postaci tekstu z ewentualnym typowym wyróżnieniem
graficznym bądź w postaci graficznej, którego rozmiar w druku jest zależny od liczby standardowych, przyjętych
przez Wydawcę jednostek tekstu (znaków, linii lub słów);

Cennik – cennik dla wybranego zasięgu publikacji, udostępniany na stronie internetowej:
http://wyborcza.pl/reklamaGW/0,104165.html#TRNavSST

Znaczenie innych pojęć, użytych w niniejszym Załączniku, jest wyjaśnione w Regulaminie.

Niniejszy Załącznik reguluje świadczenie usług konsumentom i nie ma zastosowania, jeżeli podmiot zamawiający
zamieszczenie Ogłoszenia nie jest konsumentem.

1. Niniejszy Załącznik określa warunki świadczenia przez Wydawcę na Państwa rzecz usług zamieszczania Ogłoszeń
w Wydawnictwach, zamawianych w sposób określony w Regulaminie. Zwracamy przy tym Państwa uwagę, że
elektroniczne kopie Ogłoszeń mogą być zawarte w Wersjach elektronicznych, w których są umieszczane
elektroniczne kopie materiałów prasowych, zamieszczanych w wydaniach drukowanych Wydawnictwa. Umieszczenie
kopii Ogłoszeń w Wersjach elektronicznych następuje automatycznie i bez dodatkowego wynagrodzenia.

2. Ogłoszenia w Gazecie Wyborczej są podzielone tematycznie na rubryki, zaś niektóre rubryki mogą dzielić się na
podrubryki i podpodrubryki.

3. W sposób określony w Regulaminie nie mogą Państwo zamówić zamieszczenia Ogłoszeń do rubryki oferty
matrymonialne.

4. Podstawą wyceny Ogłoszenia jest jedna linia tekstu o szerokości 3,42 cm, drukowanego czcionką o wielkości
6 pkt w kolorze czarnym. Za znak uważa się literę, cyfrę, znak interpunkcyjny i przerwę między wyrazami.

5. Wskazane w Cenniku warianty usług są dostępne za podwyższonym wynagrodzeniem określonym w Cenniku.
Ewentualne inne dopłaty mające zastosowanie do zamawianych przez Państwa usług są również określone
w Cenniku i zostaną uwzględnione przy kalkulacji wynagrodzenia za te usługi. Wydawca nie pobiera żadnych
dodatkowych płatności poza uzgodnionym w umowie wynagrodzeniem.

II. WYŁĄCZENIE STOSOWANIA NINIEJSZEGO ZAŁĄCZNIKA DO USŁUG ŚWIADCZONYCH PODMIOTOM NIE BĘDĄCYM KONSUMENTAMI

I. OKREŚLENIA

III. ZAKRES USŁUG
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1. Usługi są realizowane zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Załączniku i z obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe. Zwracamy Państwa
uwagę, że zgodnie z przepisami powyższej ustawy, zamawiane przez Państwa Ogłoszenia nie mogą być sprzeczne
z prawem lub zasadami współżycia społecznego. W związku z tym przed zamówieniem Ogłoszenia muszą
Państwo upewnić się, że jest ono zgodne z prawem i zasadami współżycia społecznego, a w razie wątpliwości
– wstrzymać się z jego zamówieniem do czasu ich wyjaśnienia. Ponadto Wydawca i redaktor Wydawnictwa mają
prawo odmówić zamieszczenia Ogłoszenia, jeżeli jego treść lub forma jest sprzeczna z linią programową lub
charakterem publikacji.
W przypadku odmowy zamieszczenia Ogłoszenia z powodu jego sprzeczności z prawem, zasadami współżycia
społecznego, lub sprzeczności jego treści lub formy z linią programową lub charakterem publikacji, zwrócimy
uprzednio dokonaną przez Państwa zapłatę za Usługi.

2. Jeżeli Ogłoszenie ma zawierać elementy graficzne, należy przesłać je Wydawcy w celu ich uwzględnienia
w przygotowywanej przez Wydawcę ofercie. Przesyłane elementy graficzne muszą odpowiadać wymaganiom
technicznym, określonym w Załączniku nr 1B do Regulaminu, który określa także sposób, który określa także
sposób dopasowania rozdzielczości elementów graficznych w publikowanym Ogłoszeniu.

1. Jeżeli będą Państwo chcieli dokonać zmian w Zamówieniu lub w Ogłoszeniu, prosimy o złożenie, w sposób
określony w Regulaminie i w terminie podanym w pkt. 2 poniżej, dyspozycji zmian, określającej dokładnie, na
czym zmiany te mają polegać.

2. Informujemy, że w niżej określonych terminach kończy się przygotowywanie Wydawnictw (w tym Ogłoszeń) do
druku. Następnie Wydawnictwa są wysyłane do druku, drukowane i wydawane do dystrybucji. W związku z tym
Wydawca nie może po tych terminach:
– przyjmować Zamówień,
– zrealizować żadnych dyspozycji dotyczących Ogłoszeń.

Prosimy zatem o uważne formułowanie Zamówienia i treści Ogłoszenia. Jeżeli chcieliby Państwo dokonać zmian
w Zamówieniu lub Ogłoszeniu, prosimy o przekazanie nam dyspozycji przed upływem poniższych terminów.

Ilekroć wyżej jest mowa o terminie emisji, oznacza to termin publikacji, a w przypadku zamówienia kilku publikacji
Ogłoszenia oznacza to termin pierwszej takiej publikacji.
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IV. WARUNKI REALIZACJI

V. TERMINY ZAMAWIANIA OGŁOSZEŃ I DYSPOZYCJI DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIENIA LUB OGŁOSZENIA

TERMINY DOSTARCZANIA ZAMÓWIENIA, TREŚCI OGŁOSZENIA DROBNEGO, NANOSZENIA ZMIAN W TREŚCI OGŁOSZENIA
ORAZ REZYGNACJI Z ZAMÓWIENIA

WYDANIE ogłoszenia drobne w zasięgu krajowym ogłoszenia drobne w zasięgach lokalnych

Gazeta Wyborcza strony lokalne
WARSZAWA, WROCŁAW, KATOWICE, KRAKÓW,ŁÓDŹ, POZNAŃ, GDAŃSK ww ddnniiuu  rroobboocczzyymm  przed emisją do godz. 12.00 ww ddnniiuu  rroobboocczzyymm przed emisją do godz. 15.00
PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK, SOBOTA

Gazeta Wyborcza strony lokalne
BIAŁYSTOK, BYDGOSZCZ, TORUŃ, CZĘSTOCHOWA, KIELCE, LUBLIN, OLSZTYN, ww ddnniiuu  rroobboocczzyymm przed emisją do godz. 12.00 ww ddnniiuu  rroobboocczzyymm przed emisją do godz. 15.00
OPOLE, PŁOCK, RADOM, RZESZÓW, SZCZECIN, ZIELONA GÓRA
PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK

Mój Biznes. Ludzie – praca – innowacje
WTOREK

ssoobboottaa przed emisją do 17.00 ssoobboottaa przed emisją do 17.00
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Zakres i warunki świadczenia usług, zamawianych w sposób określony w Regulaminie, mogą różnić się od
zakresu i warunków świadczenia usług Wydawcy, które można zamówić w inny sposób (np. osobiście w biurze
ogłoszeń Wydawcy). Do usług zamawianych w sposób określony w Regulaminie nie mają zastosowania inne
regulaminy świadczenia usług, ani też cenniki usług inne, niż Cennik.

1. Pro si my o do star cze nie ele men tów gra ficz nych Og ło szeń w pli kach (w po sta ci cyf ro wej) po przez e-ma il.

2. For mat pli ku:
Pro si my o do star cza nie pli ków wy łącz nie w for ma cie EPS lub TIF lub JPG lub GIF

3. Wiel kość pli ku nie mo że prze kra czać 120-150 kB na 1 li nię Og ło sze nia. Jed na li nia Og ło sze nia ma wy so kość
2,4 mm i sze ro kość 34 mm (w przy pad ku Og ło szeń o sze ro ko ści 1 szpal ty), 70 mm (w przy pad ku Og ło szeń
o sze ro ko ści 2 szpalt) i 105 mm (w przy pad ku Og ło szeń o sze ro ko ści 3 szpalt). Po da na wiel kość pli ku do ty -
czy za rów no Og ło szeń czar no -bia łych, jak i ko lo ro wych.

4. Wy ma ga nia wo bec pli ków EPS wek to ro wych i wek to ro wo -ra stro wych:
Do star cza ne przez Pań stwa ma te ria ły gra ficz ne po win ny mieć mi ni mal ną ro zdziel czość:
– 180 dpi ko lor i w ska li sza ro ści, 400 dpi gra fi ki czar no -bia łe.
Je śli ro zdziel czość ma te ria łów bę dzie wię ksza o po nad 150% wiel ko ści wy ma ga nej, zo sta nie ona w trak cie
pro ce su tech no lo gicz ne go au to ma tycz nie ob ni żo na do po zio mu:
– 240 dpi ko lor i w ska li sza ro ści, 
– 400 dpi gra fi ki czar no -bia łe.

VI. DODATKOWE INFORMACJE

WA RUN KI TECH NICZ NE DLA ELE MEN TÓW GRA FICZ NYCH OG ŁO SZE NIA
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