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Agora S.A. świadczy usługi zamieszczania reklam i ogłoszeń w „Gazecie Wyborczej” i wydawnictwach cyfrowych,
których jest wydawcą. Naszym klientom zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług, rzetelność, profesjo-
nalną obsługę i fachowe doradztwo. Od wielu lat konsekwentnie poszerzamy zakres naszych usług i poprawiamy
ich standard, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów. Niniejsze Zasady Ogólne, podobnie jak zamówienie
lub umowa, są niezbędnymi elementami kształtującymi nasze wzajemne relacje. Ich formalizm został ograniczony
do minimum po to, aby podkreślić, że istotą naszych relacji jest przede wszystkim najwyższa jakość realizowa-
nych dla Państwa usług. Zapewniamy, że najważniejsza dla nas jest Państwa satysfakcja, oczekiwania i potrzeby.
W zgodzie z powyższą deklaracją będą interpretowane wszelkie postanowienia i zasady dotyczące świadczonych
Państwu usług.

Określenia użyte w Zasadach Ogólnych należy rozumieć w następujący sposób:
ZZaa  ssaa  ddyy  OOggóóll  nnee – ni niej sze Za sa dy ogól ne za miesz cza nia re klam i ogło szeń w wy daw nic twach Ago ry S.A;
WWyy  ddaaww  ccaa – Ago ra Spół ka Ak cyj na z sie dzi bą w War sza wie pod adre sem ul. Czer ska 8/10, 00-732 War sza wa, re je -
stra cja: Sąd Re jo no wy dla m.st. War sza wy, XIII Wy dział Gos po dar czy Kra jo we go Re je stru Są do we go, re jestr przed się -
bior ców nr KRS 59944, NIP 526-030-56-44, ka pi tał za kła do wy 47 665 426 PLN, wpła co ny w ca ło ści, adres ser wi -
su kor po ra cyj ne go www.ago ra.pl, adres po czty elek tro nicz nej do kon tak tu: re kla ma@ago ra.pl, nu mer te le fo nu do
kon tak tu (22) 555 55 55 (op ła ta za zwy kłe po łą cze nie te le fo nicz ne, zgod nie z pla nem ta ry fo wym Pań stwa do staw cy
usług te le ko mu ni ka cyj nych), nu mer fak su do kon tak tu (22) 555 54 44;
WWyy  ddaaww  nniicc  ttwwoo – wy daw nic two Wy daw cy: Gazeta Wyborcza, Magazyn lub Wydawnictwo cyfrowe; 
GGaa  zzee  ttaa  WWyy  bboorr  cczzaa – wy da wa ny przez Wy daw cę dru ko wa ny dzien nik o za się gu ogól no pol skim pod ty tu łem „Ga ze ta Wy -
bor cza”, w tym wszyst kie je go sta łe, oka zjo nal ne i spe cjal ne ogól no pol skie lub lo kal ne do dat ki bran żo we i te ma tycz ne
wraz ze wszyst ki mi stro na mi lo kal ny mi uka zu ją cy mi się w je go wy da niach, je go elek tro nicz nie roz po wszech nia na wer -
sja (e-wy da nie), „Ga ze ta Wy bor cza” on-li ne oraz wydawane przez Wydawcę tytuły prasowe rozpowszechniane łącznie
z „Ga ze tą Wy bor czą”;
MMaaggaazzyynn – jed no z następujących wy da wa nych przez Wy daw cę dru ko wa nych cza so pism: „Wysokie Obcasy Extra”,
„Książki. Magazyn do czytania”;
WWyy  ddaaww  nniicc  ttwwoo  ccyyff  rroo  wwee – pe rio dycz ne, jed no ra zo we lub oka zjo nal ne wy daw nic two Wy daw cy prze zna czo ne do udo stęp -
nie nia na Noś ni ku elek tro nicz nym (w tym elek tro nicz ne wer sje dru ko wa nych Wy daw nictw);
AAppllii  kkaa  ccjjaa  ccyyff  rroo  wwaa  GGaa  zzee  ttyy  WWyy  bboorr  cczzeejj – Wy daw nic two cyf ro we, bę dą ce elek tro nicz ną wer sją „Ga ze ty Wy bor czej”, mo gą -
ce obej mo wać m.in. elek tro nicz ne wer sje wydawanych przez Wydawcę ty tu łów pra so wych roz po wszech nia nych łącznie
z „Ga ze tą Wy bor czą” (nie za leż nie od te go mo gą ist nieć elek tro nicz ne wer sje po szcze gól nych ty tu łów pra so wych, roz -
po wszech nia ne ja ko od ręb ne Wy daw nic twa cyf ro we);
NNoośś  nniikk  eelleekk  ttrroo  nniicczz  nnyy – urzą dze nie prze zna czo ne m.in. do po bie ra nia oraz utrwa la nia pli ków cyf ro wych (np. iP ho ne,
tab let, iPad);
OOggłłoo  sszzee  nniiee  wwyy  mmiiaa  rroo  wwee – ogło sze nie za miesz cza ne dru kiem w po sta ci gra ficz nej, któ re go roz miar w dru ku jest okre -
ślo ny licz bą stan dar do wych, przy ję tych przez Wy daw cę jed no stek po wierz chni; 
OOggłłoo  sszzee  nniiee  ddrroobb  nnee – ogło sze nie za miesz cza ne dru kiem w po sta ci tek stu z ewen tu al nym ty po wym wy róż nie niem gra -
ficz nym bądź w po sta ci gra ficz nej, któ re go roz miar w dru ku jest za leż ny od licz by stan dar do wych, przy ję tych przez Wy -
daw cę jed no stek tek stu (zna ków, li nii lub słów). Ogło sze nia drob ne w „Ga ze cie Wy bor czej” są po dzie lo ne te ma tycz -
nie na ru bry ki i pod ru bry ki; 
IInn  sseerrtt  – od ręb ny ma te riał re kla mo wy dy stry bu o wa ny wraz z dru ko wa nym Wy daw nic twem, w szcze gól no ści w for mie
ulot ki, bro szu ry, ka ta lo gu bądź prób ki pro duk tu, wrzu co ny, wszy ty, wkle jo ny lub za fo lio wa ny;
RRee  kkllaa  mmaa  ccyyff  rroo  wwaa – re kla ma w for mie elek tro nicz nej za miesz cza na w Wy daw nic twie cyf ro wym, z wy jąt kiem Ko pii
Ogło sze nia; 
OOggłłoo  sszzee  nniiee – je że li co in ne go nie wy ni ka z tre ści da ne go po sta no wie nia, na le ży ro zu mieć, że okre śle nie „Ogło sze nie”
obej mu je Ogło sze nia wy mia ro we, Ogło sze nia drob ne, In ser ty oraz Re kla my cyf ro we. 
KKoo  ppiiaa  OOggłłoo  sszzee  nniiaa  – za miesz cza ne au to ma tycz nie i bez od ręb ne go wy na gro dze nia elek tro nicz ne ko pie Ogło szeń wy mia -
ro wych lub Ogło szeń drob nych za miesz cza nych w dru ko wa nym Wy daw nic twie;
OOggłłoo  sszzee  nniioo  ddaaww  ccaa – oso ba fi zycz na, oso ba praw na al bo jed nost ka or ga ni za cyj na nie po sia da ją ca oso bo wo ści praw nej,
za ma wia ją ca za miesz cze nie Ogło sze nia;
DDzziieeńń  rroo  bboo  cczzyy – każ dy dzień ty god nia, z wy łą cze niem so bót, nie dziel i dni usta wo wo wol nych od pra cy.

I. DEKLARACJA WYDAWCY

II. OKREŚLENIA
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Je że li są Pań stwo kkoonn  ssuu  mmeenn  ttaa  mmii  (zgod nie z art. 221 Ko dek su cy wil ne go, za kon su men ta uwa ża się oso bę fi zycz -
ną do ko nu ją cą z przed się bio cą czyn no ści praw nej nie zwią za nej bez poś red nio z jej dzia łal no ścią gos po dar czą lub
za wo do wą), uprzej mie in for mu je my, że:
11..  Ni niej sze Za sa dy Ogól ne ma ją za sto so wa nie do umów z kon su men ta mi je dy nie w za kre sie usług za miesz cza nia
Ogło szeń drob nych. Jed nak tak że w za kre sie tych usług nie sto su je się ni niej szych Za sad Ogól nych do umów za war -
tych na od leg łość i umów za war tych po za lo ka lem przed się bior stwa; 
22..  Je że li są Pań stwo za in te re so wa ni in for ma cja mi o moż li wo ści za war cia umo wy na od leg łość lub za mó wie nia nie -
stan dar do wej usłu gi, pro si my o kon takt: e-ma il re kla ma@ago ra.pl, te le fon (22) 555 55 55 (op ła ta za zwy kłe po łą cze -
nie te le fo nicz ne, zgod nie z pla nem ta ry fo wym Pań stwa do staw cy usług te le ko mu ni ka cyj nych), faks (22) 555 54 44;
33..  Po nad to nie ma ją za sto so wa nia do usług świad czo nych kon su men tom ja kie kol wiek po sta no wie nia ni niej szych Za -
sad Ogól nych, re gu lu ją ce za sa dy od po wie dzial no ści Pań stwa i Wy daw cy – od po wie dzial ność ta jest re gu lo wa na prze -
pi sa mi pra wa. W szcze gól no ści, Wy daw ca po no si na za sa dach prze wi dzia nych w Ko dek sie cy wil nym od po wie dzial -
ność za ja kość świad czo nych usług;
44..  Wy daw ca nie świad czy usług po sprze daż nych i nie udzie la gwa ran cji;
55..  Umo wa o za miesz cze nie Ogło sze nia jest za wie ra na na czas wy ko na nia przez stro ny świad czeń prze wi dzia nych
w umo wie.

11..  Ni niej sze Za sa dy Ogól ne okre śla ją za sa dy i wa run ki świad cze nia przez Wy daw cę na Pań stwa rzecz usług za miesz -
cza nia Ogło szeń we wska za nych Wy daw nic twach. 
22..  Wy daw ca zwra ca Pań stwa uwa gę na roz róż nie nie po mię dzy Wy daw nic twa mi cyf ro wy mi a ma te ria ła mi za miesz cza -
ny mi w ser wi sach in ter ne to wych:

aa))  W ser wi sach in ter ne to wych (w tym na tzw. lek kich stro nach, prze zna czo nych na urzą dze nia mo bil ne) mo gą być
za miesz cza ne tzw. e-wy da nia dru ko wa nych Wy daw nictw. E-wy da nie za wie ra co do za sa dy ten sam w for mie
i tre ści ma te riał pra so wy, co wy da nie dru ko wa ne Wy daw nic twa. Róż ni się za tem od Wy daw nic twa cyf ro we go
za rów no spo so bem udo stęp nia nia (w ser wi sie in ter ne to wym, a nie w apli ka cji na da ny Noś nik elek tro nicz ny),
jak i za war to ścią (ko pia tre ści dru ko wa ne go Wy daw nic twa, a nie tre ści spe cjal nie przy go to wa ne do Wy daw nic -
twa cyf ro we go);

bb))  Ni niej sze Za sa dy Ogól ne nie do ty czą świad czo nych przez Wy daw cę usług za miesz cza nia w ser wi sach in ter ne to -
wych ma te ria łów re kla mo wych, in nych niż Ko pie Ogło sze nia. Je że li są Pań stwo za in te re so wa ni za mó wie niem ta -
kich usług, uprzej mie pro si my o za poz na nie się z za sa da mi ich wy ko ny wa nia, do stęp ny mi na stro nie in ter ne to wej
link

cc))  Nie któ re usłu gi Re kla my cyf ro wej mo gą nato miast obej mo wać umiesz cze nie w Re kla mie cyf ro wej prze kie ro wa -
nia (lin ku) do ma te ria łów za miesz czo nych na wska za nej przez Pań stwa stro nie in ter ne to wej. 

33.. E-wy da nia za wie ra ją m.in. Ko pie Ogło szeń. Rów nież Wy daw nic twa cyf ro we, bę dą ce elek tro nicz ny mi wer sja mi dru -
ko wa nych Wy daw nictw, mo gą za wie rać Ko pie Ogło szeń. Za miesz cze nie Ko pii Ogło sze nia sta no wi część usłu gi za -
miesz cze nia dru ko wa ne go Ogło sze nia, a nie od ręb ną usłu gę (za miesz cze nia re kla my w e-wy da niu bądź za miesz cze -
nia Re kla my cyf ro wej). Do Ko pii Ogło sze nia ma ją od po wied nie za sto so wa nie po sta no wie nia Za sad Ogól nych do ty czą -
ce da ne go ro dza ju dru ko wa ne go Ogło sze nia (Ogło sze nia wy mia ro we go al bo Ogło sze nia drob ne go).

11..  Ogło sze nia za mie ści my na pod sta wie zło żo ne go przez Pań stwa za mó wie nia (w przy pad ku In ser tów – wraz z wy peł -
nio ną me try ką In ser tu, za wie ra ją cą nie zbęd ne da ne). Usłu ga jest re a li zo wa na w opar ciu o Za sa dy Ogól ne i obo wią zu ją -
ce prze pi sy pra wa. 
22..  Je że li bę dą Pań stwo chcie li do ko nać zmian w za mó wie niu lub w ma te ria le prze zna czo nym do za miesz cze nia, pro si -
my o ich do star cze nie z do kład nym okre śle niem, na czym zmia ny te ma ją po le gać. Je śli bę dą chcie li Pań stwo zre zy -
gno wać z za mó wie nia, ko niecz ne jest zło że nie re zy gna cji na piś mie, fak sem lub po cztą elek tro nicz ną, na adres, nu -
mer fak su lub adres po czty elek tro nicz nej po da ne w umo wie lub za mó wie niu. Zmia ny i re zy gna cja z za mó wie nia są
moż li we tyl ko w ter mi nach wska za nych w pkt V.4.

IV. ZAKRES USŁUG

III. INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW

V. WARUNKI REALIZACJI

http://bi.gazeta.pl/im/4/21192/m21192994,ZASADY-OGOLNE-WYBORCZA-PL.pdf
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33..  Udo stęp nie nie Wy daw nic twa cyf ro we go lub je go po szcze gól nych wy dań na Noś ni ku elek tro nicz nym jest uza leż -
nio ne od uprzed niej ak cep ta cji pod mio tu trze cie go ze zwa la ją ce go na za miesz cze nie i utrzy my wa nie na Noś ni ku
elek tro nicz nym apli ka cji, po przez któ rą na stę pu je udo stęp nie nie Wy daw nic twa cyf ro we go lub je go po szcze gól nych
wy dań. W związ ku z po wyż szym, skła da jąc za mó wie nie za miesz cze nia Re kla my cyf ro wej, ak cep tu ją Pań stwo, że
po szcze gól ne Wy daw nic twa cyf ro we lub ich wy da nia mo gą być udo stęp nia ne na Noś ni kach elek tro nicz nych w ter -
mi nach in nych niż pier wot nie pla no wa ne, w tym w ter mi nach in nych niż ter mi ny wpro wa dze nia do ob ro tu od po wia -
da ją cych im wy daw nictw (lub od po wied nio – po szcze gól nych wy dań) w for mie dru ko wa nej.
44..  Za łącz ni ki do ni niej szych Za sad Ogól nych okre śla ją:

aa)) ter mi ny: do star cze nia za mó wie nia, do star cze nia ma te ria łu do opra co wa nia, do star cze nia ma te ria łu go to we go,
zmian w ma te ria le i re zy gna cji z za mó wie nia (Ga ze ta Wy bor cza – za łącz nik A1, Magazyny – załącznik A2,
Aplikacja cyf ro wa Ga ze ty Wy bor czej – za łącz nik C1, po zo sta łe Wy daw nic twa cyf ro we – za łącz nik C2),

bb)) za sa dy tech nicz ne (Ga ze ta Wy bor cza – za łącz nik B1, Magazyny – za łącz nik B2, Apli ka cja cyf ro wa Ga ze ty
Wyborczej – za łącz nik C1, po zo sta łe Wy daw nic twa cyf ro we –za łącz nik C2).

11..  Za mó wio ne Ogło sze nie mo gą Pań stwo op ła cić w wy bra ny przez sie bie spo sób:
aa))  przed emi sją, czy li do dnia po prze dza ją ce go emi sję włącz nie, a w przy pad ku Ogło szeń drob nych 

za ma wia nych w biu rze ogło szeń Wy daw cy – przy za war ciu umo wy (płat ność z gó ry),
bb)) w ter mi nie póź niej szym, na pod sta wie wy sta wio nej Pań stwu fak tu ry – płat ność z do łu w cią gu 14 dni 

od wy sta wie nia fak tu ry,
cc)) in ny okre ślo ny w umo wie.

22..  Ogło sze nia są wy ce nia ne na pod sta wie cen ni ka Wy daw cy z dnia ich emi sji, z wy jąt kiem Ogło szeń drob nych
w Gazecie Wy bor czej, któ re są wy ce nia ne na pod sta wie cen ni ka z dnia za mó wie nia.

11..  Od po wia da ją Pań stwo za treść za miesz cza nych przez sie bie Ogło szeń. Ogło sze nia nie mo gą być sprzecz ne z pra -
wem ani do bry mi oby cza ja mi (za sa da mi współ ży cia spo łecz ne go).
22.. Po stro nie Ogło sze nio daw cy po zo sta je za pew nie nie, że ma on pra wo po słu gi wać się uży ty mi w Ogło sze niach in for -
ma cja mi, da ny mi, zna ka mi to wa ro wy mi oraz wszel ki mi po zo sta ły mi ele men ta mi chro nio ny mi pra wem. Zło że nie przez
Pań stwa za mó wie nia jest rów noz nacz ne z Pań stwa oświad cze niem, że po wyż szy obo wią zek zo stał speł nio ny, zaś za -
ma wia ne Ogło sze nia nie są sprzecz ne z pra wem (m.in. z za ka za mi re kla my do ty czą cy mi np. gier ha zar do wych, na po -
jów al ko ho lo wych, wy ro bów ty to nio wych) lub do bry mi oby cza ja mi, jak też, że zło że nie za mó wie nia nie na ru sza prze pi -
sów o za mó wie niach pu blicz nych. Je że li są Pań stwo kon su men ta mi, pro si my Pań stwa o zło że nie za mó wie nia za wie -
ra ją ce go od po wied nie oświad cze nie.

33.. Obo wią zek na pra wie nia szkód po nie sio nych przez Wy daw cę w związ ku z nie zgod no ścią ze sta nem rze czy wi stym
za pew nień i oświad czeń, o któ rych mo wa w pkt. VII.2, le ży po stro nie Ogło sze nio daw cy. Zo bo wią za nie to do ty czy tak -
że sy tu a cji, w któ rych poszkodowanym jest re dak tor na czel ny lub in ny re dak tor bądź pra cow nik Wy daw cy.
44..  Wy daw ca mo że od mó wić za miesz cze nia lub wstrzy mać za miesz cze nie Ogło sze nia, je że li:

aa)) za cho dzi uza sad nio ne przy pusz cze nie, że treść lub for ma Ogło sze nia jest nie zgod na z: (i) pra wem, do bry mi oby -
cza ja mi, li nią pro gra mo wą lub cha rak te rem pu bli ka cji, lub z (ii) nor ma mi wią żą cy mi Wy daw cę, za war ty mi w Ko -
dek sie Do brych Prak tyk Wy daw ców Pra sy (http://www.iwp.pl/ko deks_show.php? id_ak tu al nosc=2), lub

bb)) oso ba trze cia lub wła ści wy or gan lub in sty tu cja po wo ła na do czu wa nia nad prze strze ga niem za sad ety ki me -
diów lub ety ki re kla my zgło si ły za strze że nia do ty czą ce Pań stwa Ogło sze nia.

Wy daw ca nie zwłocz nie po in for mu je Ogło sze nio daw cę o od mo wie lub wstrzy ma niu za miesz cze nia Ogło sze nia, wska zu -
jąc przy czy ny.

Wy daw ca za mie ści Ogło sze nie, je że li Ogło sze nio daw ca zmo dy fi ku je je w spo sób wy klu cza ją cy nie zgod no ści i za strze -
że nia, o któ rych mo wa po wy żej. Zmo dy fi ko wa ne Ogło sze nie zo sta nie za miesz czo ne w pier wot nym ter mi nie, o ile zo -
sta nie do star czo ne w prze wi dzia nym w za łącz ni ku dla da ne go Wy daw nic twa ter mi nie dla zmian tre ści Ogło sze nia.

VI. PŁATNOŚCI

VII. POSTANOWIENIA OGÓLNE

http://www.iwp.pl/kodeks_show.php?id_aktualnosc=2
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Pod pun kty a (ii) i b nie do ty czą Ogło szeń za ma wia nych przez kon su men tów.
55..  Po nad to Wy daw ca mo że od mó wić za miesz cze nia lub wstrzy mać za miesz cze nie Ogło sze nia, je że li nie otrzy ma my
lub otrzy ma my z opóź nie niem płat ność za za miesz cza ne wcześ niej ogło sze nia. Po wyż sze po sta no wie nie nie do ty czy
Ogło szeń za ma wia nych przez kon su men tów.
66..  Roz mo wy te le fo nicz ne do ty czą ce zło że nia bądź re a li za cji za mó wień mo gą być utrwa la ne.

11..  Je że li bę dą mie li Pań stwo ja kie kol wiek za strze że nia co do spo so bu i ja ko ści re a li za cji za mó wie nia, pro si my o nie -
zwłocz ny kon takt (te le fo nicz ny, fak sem, pi sem ny lub e-ma i lem) ze sprze daw cą, któ ry przyj mo wał Pań stwa za mó wie -
nie, lub: po cztą elek tro nicz ną na adres: re kla ma@ago ra.pl, te le fo nicz nie pod nu mer: (22) 555 55 55 (op ła ta za zwy -
kłe po łą cze nie te le fo nicz ne, zgod nie z pla nem ta ry fo wym Pań stwa do staw cy usług te le ko mu ni ka cyj nych), fak sem pod
nu mer: (22) 555 54 44. 

Re kla ma cję roz pa trzy my i udzie li my Pań stwu od po wie dzi nie póź niej niż w cią gu 24 go dzin w Dniach ro bo czych. Gdy -
by oka za ło się to nie moż li we, na tych miast po in for mu je my o tym, wska zu jąc jed no cześ nie osta teczny ter min udzie le -
nia od po wie dzi, nie prze kra cza ją cy 14 dni od otrzy ma nia Pań stwa re kla ma cji. 
22..  Je że li za mó wie nie do ty czy Ogło szeń cy klicz nych, re kla ma cję pro si my zgło sić w dniu pier wszej kwe stio no wa nej emi -
sji, co poz wo li na uwzględ nie nie zmian w ko lej nych emi sjach Ogło sze nia.

Ni niej sze Za sa dy Ogól ne wraz ze wszyst ki mi za łącz ni ka mi obo wią zu ją od dnia 1 stycznia 2018 r.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

VIII. REKLAMACJE


