
	

Regulamin	Usługi	Reklama	Na	Start	
§1	 Postanowienia	ogólne	

1. Niniejszy	 Regulamin	 reguluje	 zasady	 świadczenia	 usługi	 Reklama	 Na	 Start	 (zwanej:	
dalej:	Usługą	Reklama	Na	Start)	przez	home.pl	Spółkę	Akcyjną	z	siedzibą	w	Szczecinie	
pod	 adresem	 ul.	 Zbożowa	 4,	 70-653	 Szczecin,	 zarejestrowaną	 w	 rejestrze	
przedsiębiorców	 Krajowego	 Rejestru	 Sądowego	 przez	 Sąd	 Rejonowy	 Szczecin	 –	
Centrum	w	 Szczecinie	 XIII	Wydział	Gospodarczy	 Krajowego	Rejestru	 Sądowego	pod	
numerem	 0000431335,	 REGON	 811158242,	 NIP	 8522103252,	 z	 kapitałem	
zakładowym	 w	 kwocie	 1.197.600	 złotych	 w	 całości	 opłaconym	 (zwanej	 dalej:	
home.pl).		

2. home.pl	świadczy	Usługę	Reklama	Na	Start,	na	mocy	umowy	o	współpracy	z	Google	
Ireland	Limited,	Barrow	Street,	Dublin	4,	Irlandia	(zwaną	dalej:	Partnerem).	

3. Regulamin	dostępny	jest	do	wglądu	w	siedzibie	home.pl	oraz	na	stronie	internetowej	
https://home.pl/regulaminy.	

§2	 Zasady	korzystania	z	Usługi	Reklama	Na	Start	

1. Usługa	Reklama	Na	Start	to	usługa	świadczona	elektronicznie	przez	home.pl,	z	której	
może	korzystać	wyłącznie	Przedsiębiorca,	umożliwiająca	Klientowi	przeprowadzenie	
kampanii	 reklamowej	 jego	 firmy	 oraz	 oferowanych	 przez	 niego	 usług	 i	 towarów	
z	wykorzystaniem	wyszukiwarki	internetowej	Google.	

2. Specyfikacja	 Usługi	 Reklama	 Na	 Start	 oraz	 Cennik,	 dostępne	 są	 na	 stronie	
internetowej	home.pl	https://home.pl.	

3. Na	 etapie	 składania	 zamówienia	 Klient	 oprócz	 podania	 swoich	 danych	wskazanych	
w	formularzu	 rejestracyjnym	na	 stronie	 internetowej	 home.pl	 podaje	 także	 branżę,	
w	której	 działa	 oraz	 produkt	 i	 usługę,	 którą	 świadczy,	 a	 także	 obszaru,	 na	 którym	
będzie	 wyświetlana	 jego	 reklama	 (obszar	 w	 promieniu	 minimalnie	 25	 km,	
maksymalnie	 65	 km)	 oraz	 budżet	 tj.	 kwotę	 jaką	 przeznacza	 w	 Okresie	
abonamentowym	 na	 przeprowadzenie	 kampanii	 reklamowej	 z	 wykorzystaniem	
wyszukiwarki	internetowej	Google	(zwany	dalej:	Budżetem).		

4. Okresu	abonamentowy		obejmuje	okres	miesiąca.		
5. W	 trakcie	 Okresu	 abonamentowego	 Klient	 nie	 jest	 uprawniony	 do	 zmniejszenia	

Budżetu	 wybranego	 w	 trakcie	 składania	 zamówienia	 Usługi	 Reklama	 Na	 Start.	
W	trakcie	Okresu	abonamentowego	Klient	 jest	uprawniony	do	 zwiększenia	Budżetu	
wybranego	w	trakcie	składania	zamówienia	Usługi	Reklama	Na	Start.		



	

6. Warunkiem	koniecznym	do	skorzystania	z	Usług	Reklama	Na	Start	jest:	
a. posiadanie	przez	Klienta	statusu	Przedsiębiorcy,	oraz		
b. zaakceptowanie	postanowień	niniejszego	Regulaminu,	oraz	
c. zaakceptowanie	postanowień	Regulaminu	sieci	home.pl,	oraz	
d. zaakceptowanie	 postanowień	 Regulaminu	 Partnera,	 dostępnego	 na	 stronie	

internetowej	Partnera.	
7. Po	uiszczeniu	przez	Klienta	na	 rzecz	home.pl	należności	 z	 tytułu	Usługi	Reklama	Na	

Start	specjalista	z	Zespołu	Reklamy	Internetowej	home.pl	skontaktuje	się	z	Klientem	
telefonicznie	 na	 numer	 telefonu	 podany	 przez	 Klienta	 w	 Panelu	 Klienta	 celem	
ustalenia	 treści	 przekazów	 reklamowych,	 które	 będą	 wykorzystywane	 w	 ramach	
Usługi	Reklama	Na	Start.		

8. W	 terminie	 14	 dni	 od	 dnia	 skontaktowania	 się	 z	 Klientem	w	 trybie	 pkt	 7	 powyżej	
Klient	 jest	 zobowiązany	 do	 dostarczenia	 materiałów	 niezbędnych	 do	 rozpoczęcia	
działań	 w	 ramach	 Usługi	 Reklama	 Na	 Start	 w	 sposób	 ustalony	 w	 trakcie	 rozmowy	
opisanej	w	pkt	7.	

9. home.pl	 rozpoczyna	 działania	 w	 ramach	 Usługi	 Reklama	 Na	 Start	 po	 dokonaniu	
ustaleń	 w	 trybie	 pkt	 7	 powyżej	 i	 dostarczenia	 przez	 Klienta	materiałów,	 o	 których	
mowa	w	pkt	8	powyżej.		

10. home.pl	 zobowiązuje	 się	 w	 dniu	 zakończenia	 Okresu	 abonamentowego	 przesłać	
Klientowi	 w	 trybie	wiadomości	 elektronicznej	 na	 adres	 email	 podany	 przez	 Klienta	
w	Panelu	 Klienta	 raport	 z	 kampanii	 reklamowej	 prowadzonej	 w	 ramach	 Usługi	
Reklama	Na	Start.	

§3	 Rozwiązanie	umowy	o	świadczenie	przez	home.pl	
Usługi	Reklama	Na	Start	

1. Umowa	 o	 świadczenie	 Usługi	 Reklama	 Na	 Start	 zawierana	 jest	 na	 czas	 oznaczony	
obejmujący	Okres	abonamentowy	wskazany	w	pkt	4	powyżej.	

2. Umowa	o	 świadczenie	Usługi	 Reklama	Na	 Start	może	 być	 rozwiązana	 przez	 Klienta	
przed	 upływem	 okresu	wskazanego	w	 pkt	 1	 powyżej,	 jedynie	 z	 przyczyn	 zależnych	
wyłącznie	 od	 home.pl	 tj.	 w	 przypadku	 niewykonania	 lub	 nienależytego	 wykonania	
Usługi	 Reklamy	 Na	 Start	 na	 zasadach	 określonych	 w	 Regulaminie	 sieci	 home.pl.	
Do	rozwiązania	 umowy	 o	 świadczenie	 Usługi	 Reklamy	 Na	 Start	 nie	 znajdują	
zastosowania	 zapisy	Regulaminu	 sieci	 home.pl	 przewidujące	możliwość	 rozwiązania	
przez	Klienta	umowy	zawartej	z	home.pl	w	trybie	wypowiedzenia,	z	wyjątkiem	zapisu	
przewidującego	możliwość	wypowiedzenia	umowy	zawartej	 z	home.pl	w	przypadku	
zmiany	niniejszego	Regulaminu	lub	Regulaminu	sieci	home.pl.	



	

§4	 Postanowienia	końcowe	

W	sprawach	nieuregulowanych	w	niniejszym	Regulaminie	zastosowanie	znajduje	Regulamin	
sieci	 home.pl,	 dostępny	 na	 stronie	 https://home.pl/regulaminy	 oraz	 Regulamin	 Partnera,	
o	których	mowa	w	§	2	pkt	6	lit.	d. 

 

	
	


