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Korzystania z portalu KRN.pl – (osoby indywidualne) 

z dnia01-03-2011 
 

§ 1 Postanowienia Ogólne 
1. Niniejszy Regulamin dotyczy szczegółowych zasad umieszczania ogłoszeń drobnych przez 

osoby prywatne w portalu www.krn.pl.  
2. Ogólne zasady świadczenia usług przez KRN media Sp. z o.o. za pomocą portalu 

www.krn.pl określone są w Regulaminie „Warunki Ogólne Świadczenia Usług” (WOŚU). 
Oba regulaminy stanowią integralną całość.  

 
§ 2 Zasady Zamieszczania Ogłoszeń 

1. Dodawanie ogłoszeń prywatnych (drobnych) może się odbywać tylko po uprzedniej 
rejestracji Użytkownika.  

2. Ogłoszenia drobne mogą zamieszczać jedynie osoby prywatne. 
3. Zamieszczanie ogłoszeń prywatnych jest darmowe.  
4. Osoba zarejestrowana może zamieścić tylko jedno ogłoszenie.  
5. Aby zarejestrować się w portalu KRN.pl Użytkownik musi podać adres e-mail oraz hasło. 

Na podany adres jest automatycznie wysyłany e-mail potwierdzający rejestrację wraz z 
instrukcją dalszego postępowania.  

6. Po rejestracji i zalogowaniu Użytkownik może zamieścić jedno dowolne ogłoszenie.  
7. Dodane ogłoszenie jest sprawdzane pod względem poprawności wpisanych danych i 

aktywowane w następnym dniu roboczym tj od poniedziałkudo piątku do godz. 11:00.  
8. Niezamieszczane będą ogłoszenia: zawierające treści bezsensowne, niecenzuralne, uznane 

powszechnie za obraźliwe, niezwiązane z rynkiem nieruchomości, wprowadzone przez 
firmę (np. biuro pośrednictwa, dewelopera, inwestora), zawierające reklamę firmy lub 
instytucji w postaci np. adresu z linkiem do strony www, niezgodne z przyjętymi normami 
języka polskiego. Po akceptacji ogłoszenia jest ono zamieszczane w portalu najpóźniej 
następnego dnia roboczego (ogłoszenia dodane w sobotę lub w niedzielę zostaną dodane w 
poniedziałek, analogicznie będzie w inne dni wolne od pracy).  

9. Dodane ogłoszenie jest obecne w bazie ogłoszeń przez 30 dni. Po upływie tego czasu 
zostaje automatycznie usunięte.  

10. Ogłoszenie może być w każdym momencie zmodyfikowane lub usunięte przez 
Użytkownika, po uprzednim zalogowaniu.  

11. KRN.pl nie modyfikuje ani nie usuwa ogłoszenia drobnego na żądanie Użytkowników.  
12. Ogłoszenie może być obecne w portalu dłużej niż 30 dni pod warunkiem własnoręcznej 

zmiany daty usunięcia przez Użytkownika ogłoszenia, po uprzednim zalogowaniu.  
13. Osoba prywatna może wypromować swoje ogłoszenie poprzez zakupienie „Superoferty” na 

stronie krajowej, „oferty specjalnej” na stronie regionalnej lub „wyróżnienia”. Informacje o 
cenie i sposobach płatności za w/w usługi dostępne są bezpośrednio w panelu 
zarejestrowanego użytkownika. 

      14. KRN media Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do publikacji ogłoszeń osób prywatnych
                 w dwutygodniku Krakowski Rynek Nieruchomości oraz w mediach należących

                      do partnerów KRN media Sp. z o.o.. 
                    § 3 Przepisy Końcowe 

                     1. KRN media Sp. Z o.o.  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wprowadzone ogłoszenia.  
                     2. Regulamin niniejszy zaczyna obowiązywać od dnia 01-03-2011 




