REGULAMIN USŁUGI ZAMAWIANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH ZA POŚREDNICTWEM
WIADOMOŚCI SMS
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE:

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy
je rozumieć następująco:
1.1 Wydawca – Apella S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Legionów 126-128, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział
Gospodarczy, pod numerem KRS 0000391928, z kapitałem zakładowym w wysokości 23.986.600 PLN
(wpłacony w całości), NIP 586-22-72-058, wydawca tytułu prasowego „Tygodnik Podlaski” z siedzibą w
Białej Podlaskiej, ul. Francuska 136;
1.2 Ogłoszeniodawca – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, która korzysta z usługi zamawiania ogłoszeń drobnych za pośrednictwem Wiadomości
SMS w celu zamieszczenia Ogłoszenia w tytule prasowym „Tygodnik Podlaski” ,w przypadku aktywnie
działających telefonów sieci GSM;
1.3 Integrator – firma Bild Presse Polska Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi przy ulicy Żwirki
17 odpowiadający za obsługę techniczną systemu zamawiania Ogłoszeń drobnych za pośrednictwem
Wiadomości SMS;
1.4 Usługa – usługa zamawiania drobnych ogłoszeń, umożliwiająca zamieszczanie za pomocą wiadomości
tekstowej ogłoszenia na łamach tytułu prasowego „Tygodnik Podlaski” oraz na stronie
www.tygodnikpodlaski.pl;
1.5 Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki korzystania z usługi zamawiania Ogłoszeń drobnych
za pośrednictwem Wiadomości SMS;
1.6 Wiadomość SMS – wiadomość tekstowa wysyłana na terenie Polski, przez Ogłoszeniodawców
posiadających numer telefonu polskich sieci GSM (tj. sieci dostępnych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej), służąca do przekazywania treści Ogłoszenia. Przyjmowane są jedynie Wiadomości SMS wysyłane na
terenie Polski z telefonu komórkowego działającego w sieci jednego z polskich operatorów telefonii
komórkowej GSM, zarówno w systemie prepaid (telefon „na kartę”), jak i postpaid (abonamentowym). W
szczególności nie będą uwzględniane Wiadomości SMS wysyłane za pośrednictwem bramek oraz
komunikatorów internetowych, stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym aparatów telefonicznych
przeznaczonych do użytku publicznego.
1.7 Numer SMS – numer przeznaczony do korzystania z Usługi; numer, na który będzie można wysyłać
Wiadomość SMS zawierającą treść Ogłoszenia, który będzie zamieszczony w gazecie „Tygodnik Podlaski”
oraz na stronie www.tygodnikpodlaski.pl, na stronach ogłoszeniowych
1.8 GSM – cyfrowa telefonia komórkowa, odnosi się to do polskich operatorów sieci komórkowych GSM (tj.
sieciach dostępnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
1.9 Ogłoszenie – informacja przekazana przez Ogłoszeniodawcę za pośrednictwem Wiadomości SMS na
Numer SMS o następujących parametrach:
a) długość: długości Wiadomości SMS maksymalnie do 160 znaków ( liczonych łącznie ze znakami
interpunkcyjnymi, graficznymi oraz odstępami pomiędzy znakami lub wyrazami i prefiksami). Cena

Wiadomości SMS, o długości wskazanej w zdaniu poprzednim to 3,69 zł z VAT. Przekroczenie ilości
160 znaków spowoduje zwiększenie pobranej przez operatora opłaty.
b) wiadomość SMS napisana w języku polskim, bez polskich znaków diakrytycznych wg. następującego
wzoru: tpo.kod rubryki.tekst Ogłoszenia.numer telefonu, tj. jak niżej:
tpo.a.x.y gdzie „a „oznacza rubrykę: AGD
tpo.b.x.y gdzie „b” oznacza rubrykę: BUDOWALNE
tpo.k.x.y gdzie „k” oznacza rubrykę: KSIĄŻKI
tpo.ma.x.y gdzie „ma” oznacza rubrykę: MATRYMONIALNE
tpo.me.x.y gdzie „me” oznacza rubrykę: MEBLE
tpo.mo.x.y gdzie „mo” oznacza rubrykę: MOTORYZACJA
tpo.n.x.y gdzie „n” oznacza rubrykę: NAUKA
tpo.nk.x .y gdzie „nk” oznacza rubrykę: NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ
tpo.nw.x. y gdzie „nw” oznacza rubrykę: NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ
tpo.ns.x. y gdzie „ns” oznacza rubrykę: NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM
tpo.op.x. y gdzie „op” oznacza rubrykę: ODDAM-PRZYJMĘ
tpo.o.x. y gdzie „o” oznacza rubrykę: ODZIEŻ
tpo.pp.x.y gdzie „pp” oznacza rubrykę: PRACA PODEJMĘ
tpo.pz.x . y gdzie „pz” oznacza rubrykę: PRACA ZATRUDNIĘ
tpo.rl.x. y gdzie „rl” oznacza rubrykę: ROLNICZE
tpo.rz.x. y gdzie „rz” oznacza rubrykę: RÓŻNE
tpo.u.x. y gdzie „u” oznacza rubrykę: USŁUGI
tpo.zd.x. y gdzie „zd” oznacza rubrykę: ZDROWIE
tpo.zw.x. y gdzie „zw” oznacza rubrykę: ZWIERZĘTA
gdzie (po kropce) w miejsce „X” należy wpisać treść Ogłoszenia, a w miejsce „Y” należy wpisać numer
telefonu osoby wysyłającej Ogłoszenie.
1.10 Kod rubryki – jeden z kodów podawanych przez Wydawcę w tytule prasowym „Tygodnik Podlaski”
umożliwiający zidentyfikowanie Ogłoszenia zgodnie z Regulaminem; Kod jest identyfikatorem rubryki
ogłoszeń np. „a” to rubryka AGD, „b” to rubryka BUDOWLANE itd.;
2. Ogłoszenia przesłane do każdego wtorku do godz. 16-tej, publikowane będą jednorazowo przez Wydawcę, w
najbliższym po przesłaniu Ogłoszenia wydaniu gazetowym tytułu prasowego „Tygodnik Podlaski”.
II. ZASADY ZAMIESZCZANIA NADSYŁANYCH OGŁOSZEŃ PRZEZ SMS
1. Zlecenie publikacji ogłoszenia w Tygodniku Podlaskim następuje poprzez wysłanie Wiadomości SMS z
Ogłoszeniem przez Ogłoszeniodawcę na podany w ww. tytule prasowym oraz na stronie
www.tygodnikpodlaski.pl, Numer SMS tj.73601.
2. Po otrzymaniu przez Wydawcę Wiadomości SMS z Ogłoszeniem, o treści zgodnej z Regulaminem,
Ogłoszeniodawca otrzymuje zwrotną informację w formie wiadomości tekstowej SMS potwierdzającą przyjęcie
Ogłoszenia do publikacji. W przypadku przesłania Wiadomości SMS, o treści niezgodnej z Regulaminem
Ogłoszeniodawca otrzyma zwrotną informację w formie wiadomości tekstowej SMS z informacją o błędnie
wysłanej Wiadomości SMS, a treść nadesłanej Wiadomości SM z Ogłoszeniem nie zostanie opublikowana.
Wydawca informuję, że za błędnie wysłaną Wiadomość SMS zostanie pobrana opłata zgodnie z cennikiem
określonym w punkcie I podpunkt 1.9 lit. a) Regulaminu.

3. Ogłoszenia będą przyjmowane na podstawie Wiadomości SMS. Kody rubryk (podane w punkcie I podpunkt
1.9 podpunkt lit. b) Regulaminu ) oraz koszt wysłania Wiadomości SMS z ogłoszeniem do określonej rubryki
ogłoszeń (np. AGD) podane będą również na łamach tytułu prasowego „Tygodnik Podlaski” i na stronie
internetowej www.tygodnikpodlaski.pl .
4. W przypadku wysłania przez Ogłoszeniodawcę Wiadomości SMS zawierającej błędy tj.:
a) ogłoszenie nie zostało napisane w języku polskim ( z zastrzeżeniem, że treść Ogłoszenia pisana jest
bez polskich znaków diakrytycznych) lub
b) w treści Ogłoszenia użyte zostały polskie znaki diakrytyczne lub
c) niezgodności treści Ogłoszenia z wybranym kodem rubryki, uniemożliwiającym identyfikację
Ogłoszenia lub
d) niezgodności z Regulaminem,
Wydawca jest uprawniony do nieopublikowania Ogłoszenia. Opłata z tytułu przesłania Wiadomości SMS
zawierającej błędy będzie pobrana zgodnie z ceną wskazaną w punkcie I podpunkt 1.9 lit. a) niniejszego
Regulaminu
5. Wydawca ma prawo do nie zamieszczenia Ogłoszenia, które zawiera treści erotyczne lub pornograficzne lub
propagującej faszyzm lub rasizm lub Ogłoszenia naruszającego w inny sposób obowiązujące na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa, naruszającego jakiekolwiek prawa osób lub podmiotów trzecich,
dobra osobiste lub dobre obyczaje. Wydawca ma prawo do niezamieszczenia Ogłoszenia dotyczącego usług
finansowych związanych z pożyczkami czy kredytami lub bezpośrednim obrotem gotówką.
Wydawca zastrzega sobie prawo do niepublikowania Ogłoszenia jeśli zachodzi podejrzenie, że Ogłoszenie jest
ukrytą formą oferty usług erotycznych, reklamą lub promocją agencji towarzyskiej bądź matrymonialnej.
6. Wydawca zastrzega sobie prawo weryfikacji Ogłoszeń pod względem ich zgodności z niniejszym
Regulaminem, Ogłoszenie zweryfikowane negatywnie (tzn. niezgodne z postanowieniami niniejszego
Regulaminu) nie zostanie opublikowanie na łamach tytułu prasowego „Tygodnik Podlaski” oraz na stronie
internetowej www.tygodnikpodlaski.pl.
7. Numer telefonu, z którego została wysłana Wiadomość SMS musi być identyczny z numerem telefonu
podanym w Ogłoszeniu, jeżeli w Ogłoszeniu nie zostanie podany numer telefonu, wówczas Ogłoszenie ukaże
się z numerem telefonu, z którego został wysłana Wiadomość SMS. Ogłoszeniodawca ponosi odpowiedzialność
za treść przesłanego Ogłoszenia.

III. REKLAMACJE:
1. Reklamacje dotyczące Usługi opisanej w niniejszym Regulaminie należy przesyłać pisemnie na adres :
Redakcja Tygodnika Podlaskiego, 21-500 Biała Podlaska, ul. Francuska lub na adres Wydawcy 136 lub drogą
mailową na adres: reklama@tygodnikpodlaski.pl lub złożyć osobiście w formie pisemnej w siedzibie Redakcji
Tygodnika Podlaskiego lub siedzibie Wydawcy.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej reklamacji jej
adres zamieszkania oraz numer telefonu komórkowego z którego wysłano Wiadomość SMS oraz treść tej
Wiadomości, a także podanie powodu reklamacji (dalej: zgłoszenie reklamacyjne).
3. Wydawca rozpatrzy zgłoszenie reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
O decyzji w sprawie reklamacji Wydawca powiadomi Ogłoszeniodawcę w formie pisemnej, na adres
zamieszkania Ogłoszeniodawcy składającego reklamację wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, o którym
mowa w pkt III podpunkt 2 Regulaminu.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa w szczególności odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego.
2. Regulamin jest ogólnodostępny w Redakcji Tygodnika Podlaskiego, 21-500 Biała Podlaska, ul.
Francuska 136 w godzinach jej pracy, w siedzibie Wydawcy w godzinach jego pracy oraz na stronie
internetowej www.tygodnikpodlaski.pl.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 lutego 2013 roku.

