³Regulamin korzystania z portalu e-biurowce.pl
z dnia 01-07-2013

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług prezentacji oferty Zamawiającego w
portalu internetowym www.e-biurowce.pl, przez KRN media sp. z o. o. siedzibą w
Krakowie (kod poczt. 31-159), przy al. Słowackiego 39, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia pod nr KRS 0000258498,
NIP: 6762321131, REGON: 20257016, wysokość kapitału zakładowego 50.000 PLN.
KRN media Sp. z o. o. jest właścicielem i wydawcą portalu www.e-biurowce.pl.
2. Ogóle zasady świadczenia usług przez KRN media Sp. z o. o. za pomocą portalu
www.e-biurowce.pl, określone są w Regulaminie „Warunki Ogólne Świadczenia Usług”
(WOŚU). Oba regulaminy stanowią integralną całość.
§ 2 Przedmiot usługi i zasady jej świadczenia
1. KRN media Sp. z o. o. zobowiązuje się do świadczenia usług reklamowych Zamawiającemu w
portalu internetowym www.e-biurowce.pl, zwanego dalej Portalem. Usługi te polegają na
prezentacji oferty produktów bądź powierzchni biurowych oraz prezentacji innych form
reklamy dostępnych w aktualnej ofercie Portalu.
2. KRN media Sp. z o. o. zobowiązuje się - na podstawie informacji zawartych w Zamówieniu
do przygotowania i udostępnienia w portalu internetowym e-biurowce.pl prezentacji
reklam Zamawiającego.
3. Przygotowanie prezentacji oferty Zamawiającego wykonywane jest nieodpłatnie przez
zespół portalu e-biurowce.pl w oparciu o przesłane przez Zamawiającego materiały (pliki
word, exc, strony www, i inne). Zamawiający zlecający usługę prezentacji ofert ma
możliwość zarejestrowania się do panelu klienta celem sprawdzenia poprawności
przygotowania prezentacji przed aktywacją usługi w portalu www.e-biurowce.pl.
4. Zamawiający po otrzymaniu prezentacji do weryfikacji na wskazany przez siebie adres
mailowy, jest zobowiązany w ciągu 3 dni do zgłoszenia drogą mailową ewentualnych
zastrzeżeń co do sposobu prezentacji oferty. Po tym terminie uznaje się roszczenia
Zamawiającego co do jakości świadczonej usługi za nieuzasadnione.
5. Aktualizacja prezentowanych w portalu www.e-biurowce.pl ofert Zamawiającego
wykonywana jest nieodpłatnie przez Zespół portalu e-biurowce.pl na podstawie zgłoszenia
telefonicznego lub e-mailowego wraz z przesłaniem informacji niezbędnych do wykonania
aktualizacji.
§ 3 Wynagrodzenie za usługę
1. Wynagrodzenie za określone w § 2 usługi ma charakter miesięcznych abonamentów bądź
jednorazowych opłat, których wielkość wynika z aktualnych Cenników. W przypadku zmiany

2.

Cennika ma zastosowanie zapis &5 WOŚU.
Zmiana uzgodnionych parametrów prezentowanych ofert wymaga podpisania przez
Zamawiającego odrębnego Zamówienia i skutkuje zmianą kwoty miesięcznego abonamentu.
§ 4. Fakturowanie za świadczone usługi

1. Przesłanie przez Zamawiającego podpisanego zamówienia na usługi na portalu
www.e-biurowce.pl jest jednoznaczne z podjęciem współpracy.
2. Faktury za usługi na portalu www.e-biurowce.pl wystawiane są z góry, w momencie podjęcia
współpracy.
3. W przypadku decyzji o współpracy w połowie miesiąca faktura będzie wystawiana początkiem
kolejnego miesiąca i stanowi sumę kwot: za bieżący miesiąc oraz częściową zależną od liczby dni
na emisji firmy w poprzednim miesiącu.
4. Zamawiający zobowiązuje się do przesłania najpóźniej w ciągu 3 dni poprzedzających termin
określony na zamówieniu jako „termin emisji” kompletu materiałów potrzebnych do przygotowania
prezentacji Zamawiającego. Faktury VAT będą wystawiane zgodnie z terminem emisji określonej
na zamówieniu.

§ 5 Przepisy końcowe
1. KRN media Sp. z o.o. nie odpowiada za treść ogłoszeń Zamawiającego prezentowanych w
portalu e-biurowce.pl.
2. Firma KRN media nie archiwizuje ofert prezentowanych przez Zamawiającego po zakończeniu
współpracy z KRN media Sp. z o.o.. Po zakończeniu współpracy oferty są automatycznie i
nieodwracalnie usuwane z ewidencji ofert portalu e-biurowce.pl
3. W przypadku awarii serwerów i utracenia zawartych na nich danych KRN media Sp. z o.o.
przywraca dane z kopii bezpieczeństwa wg. stanu na godzinę 01:00 nocy poprzedzającej awarię. Za
utracone wpisy komentarze oraz oferty KRN media Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności.
4. KRN media Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do czasowych wyłączeń serwera w celach
konserwacyjnych, w godzinach nocnych od 01:00 do 06:00 rano, przerwy techniczne nie są
wliczane w gwarantowany czas dostępności usługi.
5. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01-07-2013r.

