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Regulamin emisji reklamy 

 

 

 

§ 1 – Postanowienia ogólne 

 

1. Emisja programu informacyjnego „Info” w telewizji kablowej Telsat.tv Sp. z o.o. przeprowadzana 
jest przez Telsat.tv Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Wilsona 10/12 lok.56b. Do 
reprezentowania Telsat.tv Sp. z o.o. upoważnieni są jego pracownicy. Biuro reklamowe mieści się 
w Częstochowie, przy Wilsona 10/12 lok 56B. 

2. Zlecający reklamę zobowiązani są przestrzegać warunków i regulaminu.  
3. Telsat.tv Sp. z o.o. udostępnia możliwość podmiotom i osobom umieszczania Reklam 

Modułowych w kanele „Info”. Ceny Reklam naliczane są według obowiązującego cennika emisji 
reklamy. 

 

§ 2 - Treść i styl reklam 

 

1. Wszystkie gotowe materiały reklamowe konieczne do rozpoczęcia kampanii (bannery, adresy 
URL, teksty ALT itp.) muszą być dostarczone nie później niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem 
emisji. 

2. Telsat.tv Sp. z o.o. przyjmuje do emisji materiały wyłącznie w formacie *.ppt (Microsoft 
PowerPoint). 

3. Rozmiar plansz musi mieścić się w obszarze: [645 • 406]px ; [14,33 • 22,76]mm 
4. Ilość linii testu nie powinna przekraczać 8. 
5. Czas emisji planszy: 
 

 Ogłoszenia drobne Plansza reklamowa 

Czas emisji 10 [ s] 25 [s] 

 

6. Abonenci Telsat.tv Sp. z o.o. mają prawo do bezpłatnych ogłoszeń „drobnych”. 
7. Ogłoszenie drobne zawiera treści typu: dam prace, szukam pracy itp. 
8. Ceny emisji i wykonania Reklam ustala się według Cennika obowiązującego w dniu wystawienia 

Zlecenia reklamowego, o ile treść samego Zlecenia nie stanowi inaczej. 
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§3 - Wyłączenia odpowiedzialności 

1. Zabrania się umieszczania tekstów, które propagują treści niezgodne z prawem polskim. W 
szczególności nie można umieszczać tekstów nawołujących do łamania prawa, rasistowskich, 
pornograficznych, wulgarnych, lub naruszających cudzą godność lub dobre imię. 

2. Każdy zlecający emisję reklamy umieszcza ją zgodnie z obowiązującym prawem i na własną 
odpowiedzialność, w szczególności nie będzie łamał praw własności oraz praw autorskich. 

3. Telsat.tv Sp. z o.o.nie odpowiada za treść reklam, użytych znaków, wizerunków i naruszenia 
obcych praw autorskich do dostarczonych projektów zdjęć lub grafik. 

4. Telsat.tv Sp. z o.o.zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklam bez podania 
przyczyny, w szczególności, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z ich treści wynika, że są 
one sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub naruszają prawa osób trzecich. 

 

§ 4 - Postanowienia końcowe 

 

1. Wszystkie umowy o Reklamę (Zlecenia reklamowe), do których ma zastosowanie niniejszy 
Regulamin podlegają prawu polskiemu. Strony ustalają, że wszelkie spory wynikające z niniejszej 
umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedzibyTelsat.tv Sp. z o.o. 
 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2016r. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie 
wymagają formy pisemnej dla swej ważności. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w 
niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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