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(wykaz dostępnych wzorów na odwrocie)

** Oferta Premium obejmuje: nekrolog w wersji skróconej, publikowany na stronie głównej serwisu wyborcza.pl lub na jednym z serwisów lokalnych prowadzonym przez Wydawcę oraz wyróżnienie na stronie głównej lub lokalnej serwisu nekrologi.wyborcza.pl.

* pola obowiązkowe dla danej kategorii
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Uwaga! Pamiętaj, że treść Twojego nekrologu zostanie zawsze powiększona 
o jedną dodatkową linię. Jest to stała wielkość ramki w nekrologu.
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Zamówienie NA NEKROLOG
strony lokalne Gazety Wyborczej 

EMISJA NEKROLOGU W SERWISIE INTERNETOWYM  http://nekrologi.wyborcza.pl

NIE WYRAŻAM ZGODY NA PUBLIKACJĘ NEKROLOGU W SERWISIE INTERNETOWYM  http://nekrologi.wyborcza.pl

kategoria internetowa

WPISZ SKRÓCONĄ TREŚĆ NEKROLOGU (obowiązkowo wypełnij przynajmniej jedną linię)
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WYBIERZ ZASIĘG PUBLIKACJI NEKROLOGU
zasięg ogólnopolski zasięg stołeczny

Agora S.A, 00-732 Warszawa, Czerska 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 59944, NIP 526-030-56-44, 
kapitał zakładowy: 47 665 426 PLN, wpłacony w całości. Nr tel. (22) 555 55 55 w sprawach dotyczących zamówienia

imię i nazwisko lub firma
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data i podpis
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ZAMAWIAJĄCY (Ogłoszeniodawca)

PESEL (w przypadku konsumenta) 
/NIP (w pozostałych przypadkach) 
Oświadczam, że:
a. Ogłoszeniodawca zapłaci za zamówione usługi zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu złożenia zamówienia, to jest kwotę ........................... (................ z VAT). 
b. Umożliwiono mi zapoznanie się z „ Ogólnymi zasadami zamieszczania nekrologów”   i akceptuję ich stosowanie do niniejszego zamówienia, a złożenie zamówienia nie narusza 

przepisów o z amówieniach publicznych, zaś ogłoszenie nie jest sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami i nie narusza praw osób trzecich.
c. Zostałem poinformowany, że: Administratorem danych osobowych podanych w związku z niniejszym zamówieniem jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, 

ul. Czerska 8/10 (00-732). Dane te będą przetwarzane przede wszystkim w celu realizacji i rozliczenia zamówienia. Więcej informacji o zasadach przetwarzania 
ww. danych znajduje się w INFORMACJI  O DANYCH OSOBOWYCH PODAWANYCH W ZWIĄZKU Z ZAMÓWIENIEM, która zostały mi udostępnione i zapoznałem się z jej treścią. 

d. Jestem upoważniony do wszystkich czynności objętych niniejszym zamówieniem.

Potwierdzam treść zamówienia umieszczoną na jego pierwszej stronie i złożenie oświadczeń zgodnie z punktami a-d.

      Wydawca ponosi na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym odpowiedzialność za jakość świadczonych usług. W razie reklamacji, prosimy o niezwłoczny kontakt ze sprzedawcą, który przyjmował Państwa zamówienie, lub pocztą elektroniczną na adres: reklama@agora.pl, 
telefonicznie pod numer:  (22) 555 55 55 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym Państwa dostawcy usług telekomunikacyjnych), faksem pod numer:  (22) 555 54 44.
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n DOSTĘPNE ELEMENTY GRAFICZNE

n SZABLONY ZDJĘĆ

Zamieszczane z lewej lub prawej strony ramki i stosowane w nekrologach, które mają więcej niż 12 linii.

W nekrologach można zamieścić symbole religijne innych, zarejestrowanych związków wyznaniowych, nie uwzględnionych powyżej.

nekrolog nekrolog wspomnieniowy

Zamieszczane po środku nekrologów.

w nekrologach stosujemy podane niżej wielkości i kroje czcionek:

*Za znak uważa się każdą literę, cyfrę, przerwę między wyrazami i znak interpunkcyjny

(kropka, przecinek, myślnik itp.).
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kondolencje
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