
Regulamin Usługi Kreacja graficzna AdWords. 

§1. Postanowienia ogólne.  

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia usługi Kreacja graficzna AdWords (zwanej 
dalej: Usługą Kreacja graficzna AdWords) przez home.pl Spółkę Akcyjną, z siedzibą w 
Szczecinie przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w 
Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000431335, posiadającą NIP 8522103252, REGON 811158242, kapitał zakładowy w 
wysokości 1.233.400,00 PLN w całości opłacony (zwaną dalej: home.pl).  

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://home.pl/regulaminy.  

§2. Zasady korzystania z Usługi Kreacja graficzna AdWords.  

1. Usługa Kreacja graficzna AdWords  obejmuje usługę świadczoną elektronicznie, polegającą na 
utworzeniu dla Klienta banerów reklamowych (zwanych dalej: Banerami reklamowymi) 
spełniających warunki opisane w pkt 2 poniżej, w celu wykorzystania ich w ramach zamówionej 
przez Klienta w home.pl Usługi BANERY GOOGLE. Szczegółowy opis Usługi Kreacja 
graficzna AdWords , w tym pakietów Usługi Kreacja graficzna AdWords  znajduje się w 
Specyfikacji Usługi Kreacja graficzna AdWords  na stronie internetowej pod adresem 
https://home.pl. Wyboru danego pakietu Usługi Kreacja graficzna AdWords  dokonuje Klient 
w trakcie zamówienia Usługi Kreacja graficzna AdWords. 

2. Banery reklamowe muszą spełniać warunki określone w: 
a) zasadach ogólnych reklam Bannery Google,  dostępnych na stronie internetowej pod 

adresem https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6008942, oraz 
b) wymaganiach dotyczących reklam graficznych, dostępnych na stronie internetowej pod 

adresem https://support.google.com/adwordspolicy/answer/176108, oraz 
c) wymaganiach dotyczących banerów graficznych, dostępnych na stronie internetowej pod 

adresem https://support.google.com/adwords/answer/7031480?hl=pl, oraz 
d) posiadać wymiary zalecane przez Google LLC opisane na stronie internetowej pod 

adresem: https://support.google.com/adwords/answer/7031480?hl=pl. 
3. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Usługi Kreacja graficzna AdWords  jest: 

a) zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu, oraz  
b) zaakceptowanie postanowień Regulaminu sieci home.pl, oraz 
c) uiszczenie z góry opłaty z tytułu Usługi Kreacja graficzna AdWords, określonej w 

Specyfikacji Usługi Kreacja graficzna AdWords  oraz w Cenniku, dostępnych na stronie 
internetowej pod adresem http://home.pl/reklama-internetowa/szczegoly, oraz 
http://home.pl/cennik 

d) spełnienie warunków wskazanych w Regulaminach wymienionych w lit. a)-b) powyżej, 
oraz 

e) dostarczenie przez Klienta informacji i materiałów uzgodnionych ze Specjalistą home.pl w 
trybie opisanym w pkt 4 poniżej.  

4. Osoba wyznaczona przez home.pl (zwana dalej: Specjalistą home.pl) w terminie 72 godzin 
roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty kwoty, o której mowa w pkt. 3 lit. c) powyżej, 
skontaktuje się z Klientem, który dokonał zamówienia Usługi Kreacja graficzna AdWords , w 
celu omówienia zasad wykonania Banerów reklamowych, w tym informacji i materiałów 
koniecznych do ich wykonania, a także sposobu przekazania Klientowi Banerów reklamowych.  

5. W terminie 10 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Klienta wszystkich informacji i 
materiałów uzgodnionych ze Specjalistą home.pl w trybie opisanym w pkt 4 powyżej, home.pl 
przekaże Klientowi Banery reklamowe. Klient jest uprawniony w terminie 2 dni roboczych od 
otrzymania Banerów reklamowych do zgłoszenia w trybie wiadomości elektronicznej uwag do 
Banerów reklamowych. Uwagi Klienta zostaną uwzględnione w terminie 5 dni roboczych od 
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dnia ich otrzymania, o ile będzie to możliwe technicznie, a zmiany nie będą powodowały 
sprzeczności Banerów reklamowych z zasadami i wymaganiami opisanymi w pkt 2 powyżej. 
Klientowi w ramach Usługi Kreacja graficzna AdWords przysługuje prawo zgłoszenia uwag do 
Banerów reklamowych opisane w zdaniu poprzednim wyłącznie po otrzymaniu pierwszych 
projektów Banerów reklamowych, a następnie po otrzymaniu drugich projektów Banerów 
reklamowych uwzględniających uwagi Klienta do pierwszych projektów Banerów 
reklamowych.  

§ 3. Postanowienia końcowe.  

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują zapisy Regulaminu 
sieci home.pl, dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://home.pl/regulaminy. 

 


