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UMOWA DOTYCZĄCA USŁUG REKLAMOWYCH 

 

Zawarta w dniu ……………………………. w Bielsku - Białej, pomiędzy:  

 

Grupa Portali Weselnych  

P. Strykowski, M. Strykowska s.c.  

ul. Legionów 26/28  

43-300 Bielsko-Biała  

NIP: 547-211-50-90 

reprezentowana przez:    Alicja Orszulik 

nazywanym dalej Reklamobiorcą  

 

oraz  

…………………………………….…………………………………………………………………………..…………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
…………………………………………………………………………………..………………………………………… 

  

reprezentowana przez:…………………………………………………………………………… 

nazywanym dalej Reklamodawcą  

 

& 1  

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług reklamowych przez Reklamobiorcę.  
2. Reklamobiorca na własnej stronie internetowej www.lokale-wesele.pl zamieszcza informacje 

prezentujące dane o Reklamodawcy. Dane te są publikowane w katalogu lokali weselnych.  
3. Reklamodawca udostępnia i wyraża zgodę na publikację informacji, zdjęd na stronie 

www.lokale-wesele.pl oraz oświadcza, że te dane są prawdziwe i przysługują mu prawa 
umożliwiające wyrażenie takiej zgody.  

4. Reklamodawca zobowiązuje się do przesyłania informacji o swojej działalności w formie 
elektronicznej, za każdym razem kiedy one się zmienią (zmiana nazwy, adresu, oferty 
Reklamodawcy).  

5. Reklamobiorca publikuje dane Reklamodawcy, jako ofertę podstawową w katalogu lokali, w 
wybranym województwie.  

 

 

http://www.lokale-wesele.pl/
http://www.lokale-wesele.pl/
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& 2 

1. Ustala się opłatę abonamentową za usługę reklamową, w wysokości 300 zł netto za rok 
(369,00 zł brutto).  

2. Lokal otrzymuje fakturę VAT z 7 dniowym terminem płatności, w formie elektronicznej na 
podany adres maila z plikiem PDF  w załączniku. Za każdym razem na żądanie Lokalu Redakcja 
Serwisu wyśle także fakturę w formie papierowej na adres korespondencyjny Lokalu.  

3. Faktura winna zostad opłacona przez Reklamodawcę w terminie 7 dni od daty jej 
wystawienia. Płatnośd następuje przelewem na konto: Grupa Portali Weselnych P. 
Strykowski, M. Strykowska S.C. numer konta: 62 1240 1170 1111 0010 2951 9348.  

4. Umowa może byd rozwiązana przez Strony w każdym momencie, w formie pisemnej z 
zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy przez 
Reklamodawcę w trakcie okresu rozliczeniowego nie powoduje zwrotu zaksięgowanej kwoty 
przez Reklamobiorcę za świadczone usługi reklamowe, będące podstawą umowy.  
 
 

& 3 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron.  
3. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych dotyczącym umowy, jest Sąd Rejonowy 

w Bielsku – Białej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………….……………    ……….…………………..……………………………………………  

Podpis Reklamodawcy      Podpis Reklamobiorcy 
             (Grupa Portali Weselnych) 


