REGULAMIN SPRZEDA¯Y OG£OSZEÑ
I. DANE KONTAKTOWE
1. Serwis internetowy, dostêpny jest w domenie www.zyciekalisza.pl. Prowadzony jest
przez Idea Contact Sp. z o.o. z siedzib¹ w Kaliszu, przy ul. Spó³dzielcza 6, wpisan¹ do
Krajowego Rejestru S¹dowego pod nr 0000140391, dla której akta rejestrowe prowadzi
S¹d Rejonowy Poznañ - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydzia³ Gospodarczy
Krajowego Rejestru S¹dowego, o kapitale zak³adowym 1 322 500,00 z³ i numerze
NIP:618-18-65-415 („Redakcja”).
2. Kontakt w sprawach reklamacji, odst¹pienia od umowy sprzeda¿y, informacji handlowej:
Idea Contact Sp. z o.o.
ul. Spó³dzielcza 6
62-800 Kalisz
e-mail: redakcja@zyciekalisza.pl
tel. +48 62 768-33-33 (op³ata za po³¹czenie wg. stawek operatora)
II. DEFINICJE
Definicje:
1. Konsument - osoba fizyczna dokonuj¹ca czynnoœci prawnej niezwi¹zanej bezpoœrednio
z jej dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ lub zawodow¹.
2. U¿ytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadaj¹ca osobowoœci prawnej, ale posiadaj¹ca zdolnoœæ prawn¹ i zdolnoœæ do
czynnoœci prawnych. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej
nieposiadaj¹cej osobowoœci prawnej, wszelkie czynnoœci tego podmiotu w serwisie,
mo¿e dokonaæ wy³¹cznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego
podmiotu wszelkich czynnoœci zwi¹zanych z korzystaniem z serwisu oraz do
wykonywania praw i obowi¹zków tego podmiotu jako U¿ytkownika.
3. Produkt - og³oszenie drobne publikowane w papierowym wydaniu
tygodnika “¯ycie Kalisza” oraz na stronach serwisu lub reklama ramkowa publikowana w papierowym
wydaniu tygodnika “¯ycie Kalisza”.
III. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin okreœla zasady dokonywania przez Redakcjê, za poœrednictwem
serwisu internetowego sprzeda¿y produktów U¿ytkownikom, a w szczególnoœci
sk³adania zamówieñ na produkty, realizacji zamówieñ, zap³aty za produkty, uprawnienia
kupuj¹cego do odst¹pienia od umowy, postêpowania reklamacyjnego. Regulamin
okreœla zasady sprzeda¿y przy wykorzystaniu œrodków porozumiewania siê na odleg³oœæ
oraz œwiadczenia us³ug drog¹ elektroniczn¹.
2. Regulamin nie dotyczy pozosta³ych elektronicznych serwisów Redakcji. Zasady
dotycz¹ce korzystania z tych serwisów okreœlone s¹ w oddzielnych Regulaminach.
3. U¿ytkownik jest zobowi¹zany do korzystania z serwisu zgodnie z jej przeznaczeniem
oraz powstrzymywania siê od jakichkolwiek dzia³añ, które mog³yby wp³yn¹æ na
zaburzenia prawid³owego funkcjonowanie serwisu.
4. U¿ytkownik jest zobowi¹zany do niedostarczania treœci o charakterze bezprawnym,
naruszaj¹cych prawa lub dobra osobiste osób trzecich lub niezgodnych z dobrymi
obyczajami lub zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego.
5. Do korzystania z serwisu, w tym sk³adania zamówieñ na produkty niezbêdny jest dostêp
do Internetu oraz posiadanie urz¹dzeñ pozwalaj¹cych na korzystanie z tego dostêpu, w
tym przegl¹darki zasobów internetowych umo¿liwiaj¹cej wyœwietlanie stron www, a
tak¿e aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) umo¿liwiaj¹ce przes³anie informacji
dotycz¹cych realizacji zamówienia.
IV. ZASADY SK£ADANIA ZAMÓWIENIA
1. Warunkiem korzystania z serwisu jest zapoznanie siê z niniejszym Regulaminem

oraz jego akceptacja. U¿ytkownik przed z³o¿eniem zamówienia za poœrednictwem serwisu,
sk³ada poprzez zaznaczenie widocznego pola oœwiadczenie, ¿e zapozna³ siê z treœci¹
Regulaminu i zaakceptowa³ postanowienia w nim zawarte oraz ¿e wyra¿a zgodê na
przetwarzanie przez Redakcjê jego danych osobowych.
2. Zamówienia na produkty oferowane przez Redakcjê mo¿na sk³adaæ 7 (siedem) dni w
tygodniu, 24 (dwadzieœcia cztery) godziny na dobê.
3. W celu z³o¿enia zamówienia, U¿ytkownik dokonuje wyboru Produktów, rodzaju
produktu, daty emisji, iloœci emisji, sposobu p³atnoœci oraz adresu, na jaki ma byæ
wystawiona faktura (jeœli wybrano).
4. Informacje znajduj¹ce siê na stronach internetowych serwisu nie stanowi¹ oferty w
rozumieniu Kodeksu cywilnego. U¿ytkownik sk³adaj¹c zamówienie za pomoc¹
mechanizmów dostêpnych na internetowych stronach serwisu, sk³ada ofertê zakupu
okreœlonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
5. Ceny produktów wskazanych na stronach Redakcji s¹ cenami brutto i zawieraj¹ podatek
VAT. Podawane s¹ w z³otych polskich.
6. Cena podana przy Produkcie jest wi¹¿¹ca w chwili z³o¿enia zamówienia przez
U¿ytkownika.
7. Po z³o¿eniu zamówienia na Produkt, na podany adres poczty elektronicznej U¿ytkownik
otrzyma automatyczn¹ odpowiedŸ potwierdzaj¹c¹ przyjêcie zamówienia do realizacji ze
wskazaniem przedmiotu zamówienia, ceny jednostkowej, iloœci i daty emisji, ceny
ca³kowitej oraz kosztów i terminów publikacji.
8. Umowê uwa¿a siê za zawart¹ chwil¹ potwierdzenia przyjêcia zamówienia przez
Redakcjê. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia zamówienia w wy¿ej wskazanym
terminie, U¿ytkownik powinien sprawdziæ w swojej poczcie internetowej zak³adkê „spam”
lub skontaktowaæ siê z Dzia³em Obs³ugi Klienta pod adresem mailowym
redakcja@zyciekalisza.pl lub telefonicznie pod numerem +48 62 768-33-33.
9. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania na bie¿¹co zmian w cenach
produktów . Ewentualne zmiany cen Produktów obowi¹zuj¹ od momentu wprowadzenia
ich do systemu informatycznego i nie dotycz¹ zamówieñ z³o¿onych przed ich
wprowadzeniem do tego systemu.
10. U¿ytkownik mo¿e dokonaæ zmian w zamówieniu poprzez kontakt z Dzia³em Obs³ugi
Klienta pod adresem: redakcja@zyciekalisza.pl lub telefonicznie pod numerem +48 62
768-33-33 do do godziny 15.00 w poniedzia³ek poprzedzaj¹cy œrodowe papierowe wydanie ¯ycia
Kalisza. Zmiany mog¹ tak¿e dotyczyæ danych na fakturze.
V. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Zamówienia poprzez serwis Redakcji, realizowane s¹ w dni robocze, od poniedzia³ku do
pi¹tku.
2. Je¿eli Redakcja nie nie mo¿e zrealizowaæ zamówienia w ustalonym terminie, mo¿e
zaproponowaæ U¿ytkownikowi:
a. anulowanie ca³ego zamówienia - zgoda U¿ytkownika oznacza zwolnienie
Redakcji z obowi¹zku realizacji zamówienia;
b. anulowanie zamówienia w czêœci, w której realizacja w wyznaczonym terminie
nie jest mo¿liwa - zgoda U¿ytkownika oznacza obowi¹zek Redakcji realizacji
zamówienia w czêœci oraz zwolnienie Redakcji z obowi¹zku realizacji
zamówienia w pozosta³ym zakresie;
c. podzia³ zamówienia na czêœci i okreœlenie nowego terminu realizacji dla tej
czêœci zamówienia, której realizacja w pierwotnym terminie nie jest mo¿liwa.
Zawiadomienie zostanie wys³ane niezw³ocznie, na adres poczty elektronicznej podany w
formularzu zamówienia. Jeœli U¿ytkownik dokona³ zap³aty za anulowane zamówienie

b¹dŸ jego czêœci, Redakcja zwróci nale¿noœæ niezw³ocznie, lecz nie póŸniej ni¿
w terminie 7 dni od daty anulowania zamówienia.
3. Jeœli U¿ytkownik nie wybierze ¿adnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji,
o której mowa powy¿ej, (w tym równie¿ w przypadku braku mo¿liwoœci nawi¹zania
kontaktu z U¿ytkownikiem z przyczyn nie le¿¹cych po stronie Redakcji), Redakcja
zrealizuje zamówienie co do produktów, co do których realizacja zamówienia jest
mo¿liwa w terminie,a w pozosta³ym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym
U¿ytkownik zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej podany w formularzu
zamówienia.
4. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za podanie przez U¿ytkownika b³êdnych
lub niedok³adnych danych, w tym w b³êdnego lub niedok³adnego adresu oraz
odpowiedzialnoœci za niedostarczenie lub opóŸnienie w dostarczeniu przedmiotu
zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
5. Do ka¿dego zamówienia wystawiamy paragon lub fakturê VAT na ¿yczenie zamawiaj¹cego zg³oszone mailem pod adres redakcja@zyciekalisza.pl
VI. FORMY P£ATNOŒCI
W ramach serwisu dostêpne s¹ nastêpuj¹ce formy p³atnoœci:
a. Przedp³ata przelewem tradycyjnym lub internetowym- zamówienie jest realizowane po
stwierdzeniu zap³aty pe³nej kwoty za zamówienie na koncie bankowym Redakcji (34
1030 1654 0000 0000 3468 1000 Idea Contact Sp. z o.o.) lub na koncie firmy poœrednicz¹cej w
realizacji przelewów.
Dostêpne formy p³atnoœci mog¹ byæ uzale¿nione od rodzaju produktu i/lub formy
dostawy.
b. P³atnoœæ z odroczonym terminem p³atnoœci na podstawie wystawionej faktury VAT (opcja
p³atnoœci dla sta³ych klientów Redakcji)
VII. ZMIANA CEN
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania na bie¿¹co zmian w cenach produktów.
Ewentualne zmiany cen Produktów obowi¹zuj¹ od momentu wprowadzenia ich do systemu
informatycznego Redakcji i nie dotycz¹ zamówieñ z³o¿onych przed ich wprowadzeniem do tego
systemu.
VIII. REKLAMACJE
1. Reklamacje mo¿na z³o¿yæ:
a. pisemnie na adres: Idea Contact Sp. z o.o., ul. Spó³dzielcza 6, 62-800 Kalisz
b. drog¹ mailow¹ na adres: redakcja@zyciekalisza.pl
2. Po otrzymaniu zg³oszenia reklamacyjnego i rozpatrzeniu wniosku, Redakcja skontaktuje
siê w celu przekazania dalszych instrukcji.
3. Je¿eli w ci¹gu 14 dni Redakcja nie ustosunkuje siê do ¿¹dañ U¿ytkownika, oznacza to,
i¿ uzna³a ¿¹dania za uzasadnione.
XI. ODST¥PIENIE OD UMOWY (dotyczy umów konsumenckich)
1. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa, U¿ytkownik bêd¹cy Konsumentem, który
naby³ produkt, ma prawo bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów odst¹piæ od
umowy sprzeda¿y produktu w terminie 14 dni.
2. Oœwiadczenie o odst¹pieniu od umowy powinno zostaæ wys³ane Redakcji w formie
elektronicznej (na adres: redakcja@zyciekalisza.pl) .
3. Prawo odst¹pienia od umowy nie przys³uguje w odniesieniu do umowy , je¿eli do
terminu publikacji og³oszenia pozosta³o mniej ni¿ 2 dni roboczych ( zgodnie z art. 38

