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ZAMÓWIENIE na emisj  spotu reklamowego na ekranie LEDę  

Zamawiający:

nazwa

ulica i nr domu

kod pocztowy i miasto

telefon/fax

email

NIP

Integralną część zamówienia stanowi Umowa o nr  1)

Usługodawca:

„INTAN” Paweł Bajorek
Zagórzany 358
38-333 Zagórzany

Strony ustalają przeprowadzenie kampanii reklamowych na ekranach diodowych INTAN na opisanych poniżej warunkach:

Lokalizacja ekranu  2)                   

Okres trwania kampanii reklamowej 3) Początek emisji Koniec emisji

Długość spotu w sekundach            Identyfikator spotu

Przydzielony rabat 4)

Opłata za emisję (miesięcznie) Cena netto

Opłata za zmiany w spocie częściej niż raz(y) w miesiącu Cena netto

Opcja wyłączności
(opłata w wysokości 200%  opłaty bez opcji + 1000zł)  TAK    o        NIE     o

Możliwość wcześniejszego rozwiązania Umowy 5)
 TAK    o        NIE     o

Umowa wygasa na koniec emisji  TAK    o        NIE     o

Podpisując niniejsze zamówienie Zamawiający akceptuje Regulamin prowadzenia kampanii reklamowych na ekranach ledowych INTAN.

Zamawiający Usługodawca

Informujemy,  iż  informacje  o  nieuregulowanych  zobowiązaniach  zgodnie  z  Ustawą  o  udostępnianiu  informacji  gospodarczych  z  dnia  14  lutego  2003  r.  (Dz.  U.  Nr  50),  będą 

przekazywane do:

Krajowego Rejestru Długów 

Biura Informacji Gospodarczej SA

ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław

www.krd.pl

Informacja o zadłużeniu upubliczniona będzie w systemie KRD do dnia zapłaty lub do 10 lat od daty dokonania wpisu. Równocześnie sprawa będzie skierowana do sądu, co spowoduje obciążenie Państwa kosztami sądowymi  

oraz odsetkami ustawowymi.

Umieszczenie informacji o Państwa zobowiązaniach w Krajowym Rejestrze Długów skutkuje ograniczeniem możliwości swobodnego funkcjonowania na rynku konsumenckim lub prowadzenia działalności gospodarczej, nawet  

do  10  lat.  Dłużnicy  notowani  w  KRD  napotykają  na  znaczne  utrudnienia  w  korzystaniu  z  usług  finansowych  (kredyty,  zakupy  ratalne,  leasing),  telekomunikacyjnych  (możliwość  kupna  telefonu  w  abonamencie),  

multimedialnych (telewizja kablowa, szerokopasmowy dostęp do Internetu), wynajmu lokali (mieszkania, biura, magazyny) itp. Banki, firmy leasingowe i pośrednictwa ratalnego, operatorzy telefoniczni, telewizje kablowe i  

wiele innych firm może w takim przypadku odmówić współpracy albo zaoferować ją na gorszych warunkach. 

1) Wypełnia Usługodawca
2) wpisz miejscowość, ulicę na której znajduje się wybrany ekran LED
3) początek emisji nie może mieć daty wcześniejszej niż data zawarcia umowy. Koniec emisji – podaj datę w której automatycznie zakończy się emisja spotu (rozwiązanie Umowy), lub „bezterminowo” - wówczas 

zakończenie emisji spotu nastąpi na podstawie wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego.
4) wypełnia Usługodawca.
5) Dotyczy umowy zawartej na czas określony, Zleceniodawca nie ponosi kary umownej za wcześniejsze rozwiązanie Umowy.
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