REGULAMIN DODAWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH
W SERWISIE INTERNETOWYM

JasNet.pl oraz OlzaNet.pl
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Firma SINCOM Systemy Informacji Komputerowej, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II
1/15a działająca jako serwis internetowy JasNet.pl oraz OlzaNet.pl umożliwia podanie ogłoszenia
drobnego zarówno w wersji bezpłatnej jak i w wersjach opłaconych – zgodnie z cennikiem
dostępnym na odpowiedniej stronie.
2. Ogłoszenia bezpłatne są limitowane – dzienna pula ogłoszeń na wszystkich użytkowników
wynosi 100 i jest otwierana o godz. 0:00. Ogłoszenia płatne nie są limitowane.
3. Ogłoszenia pozycjonowane są według daty dodania z zastrzeżeniem, że pierwsze w kolejności
są wszystkie ogłoszenia płatne, a po nich dopiero bezpłatne. Wyjątek – rezerwacja wyświetlania (§1
pkt. 9).
4. Ogłoszenia płatne ukazują się po odnotowaniu przez redakcję wskazanej przez system kwoty
pieniędzy. Za ogłoszenia można zapłacić gotówką, przelewem tradycyjnym na konto redakcji
JasNet (23 1140 2004 0000 3102 3314 7354) oraz poprzez płatności on-line PayU.
5. Szybsze zamieszczenie ogłoszenia płatnego w przypadku tradycyjnego przelewu (poza systemem
PayU) możliwe jest po przesłaniu potwierdzenia przelewu na adres: marketing@jasnet.pl lub
faxem na numer 32 474 00 00.
6. Ogłoszenia bezpłatne ukazują się po akceptacji moderatora (tj. do dwóch dni roboczych).
7. Ogłoszenia płatne są automatycznie usuwane po 30 dniach, a bezpłatne po 7. Osoby, które chcą
jeszcze raz opublikować to samo ogłoszenie, powinny je dodać ponownie.
8. Tylko ogłoszenia płatne można na życzenie klienta usunąć przed czasem. O tym fakcie należy
poinformować drogą elektroniczną na adres: marketing@jasnet.pl lub telefonicznie pod numerem
32 474 00 00 lub 32 470 48 88.
9. Tylko do ogłoszeń płatnych można dołączyć zdjęcie. Koszt jednego zdjęcia to 5 zł. Kwotę tę
należy doliczyć do ceny ogłoszenia. Zdjęcia należy dodawać w formacie 800x600 pikseli.
10. Standardowa treść ogłoszenia płatnego to 160 znaków, zamieszczenie ogłoszenia rozszerzonego
o dłuższej treści kosztuje dodatkowe 15 zł. Maksymalna długość ogłoszenia bezpłatnego to 100
znaków i nie istnieje możliwość poszerzenia jego treści.
11. Rezerwacja wyświetlania ogłoszenia płatnego na pierwszej stronie działu ogłoszeń drobnych to
dodatkowy koszt 5zł za każdy dzień. W tej sprawie prosimy o kontakt z redakcją.
12. Za pośrednictwem serwisu JasNet.pl oraz OlzaNet.pl ogłoszenie płatne można dodatkowo
podać także do gazety „JasNet”- ogłoszenie ukażę się w najbliższym wydaniu (dwutygodnik).
Koszt to 10 zł na jedno wydanie.

13. Jeśli za ogłoszenie wystawiona ma zostać faktura, podaną kwotę należy powiększyć o wartość
podatku VAT (23%). Dane do faktury prosimy podać w odpowiedniej rubryce podczas
zamieszczania ogłoszenia.
14. W przypadku zwrotu wpłaty za ogłoszenie, które jest niezgodne z regulaminem, pobierana
jest opłata manipulacyjna w wysokości 20 zł.
§2
DODAWANIE OGŁOSZEŃ
1. Dodać ogłoszenie drobne może każda osoba fizyczna jak również firma.
2. Ogłoszenia należy umieszczać w odpowiednich działach zgodnie i stosownie do ich treści
wypełniając uważnie wszystkie niezbędne pola.
3. Zabrania się dodawania ogłoszeń komercyjnych w myśl których rozumie się ogłoszenia o
charakterze reklamowym, handlowym, zarobkowym oraz ogłoszeń niezgodnych z polskim
prawem. Ogłoszenia te nie będą publikowane. Zainteresowanych zamieszczeniem takiego
ogłoszenia prosimy o kontakt z redakcją.
4. Ogłoszenia o charakterze zarobkowym dotyczą zarówno zarejestrowanej działalności
gospodarczej jak osób prywatnych.
5. Dodawanie ogłoszeń wielokrotnych typu: Sprzedam samochód A, Sprzedam samochód B,
Sprzedam samochód C itp. jest traktowane jako dodanie ogłoszeń o charakterze komercyjnym
(handel), tym samym ogłoszenia tego typu są usuwane.

§3
TREŚĆ OGŁOSZEŃ
1. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń, których treść odsyła użytkownika do konkurencyjnych
internetowych serwisów ogłoszeniowych, bądź innych konkurencyjnych nośników informacji.
Ogłoszenia takie będą usuwane bez powiadomienia osoby składającej ogłoszenie.
2. Treść ogłoszenia nie może być sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego,
etykietą, wulgarna oraz nie może naruszać praw osób trzecich. Ogłoszenia takie będą usuwane bez
powiadomienia osoby składającej ogłoszenie.
3. Używanie funkcji CAPS LOCK (wielkich liter) w całej treści ogłoszenia jest zabronione.
4. Wstawianie w treści ogłoszenia wielokrotnych powtórzeń, wykrzykników jest zabronione.
5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń ani dane niezgodne
z prawdą lub fałszywe zamieszczone przez użytkowników.

§4
REKLAMACJE
1. W przypadku naruszenia regulaminu redakcja nie jest zobowiązana poinformować autora o
usunięciu ogłoszenia jak również o tym, który punkt regulaminu został naruszony. Uzasadnienie
może być wysłane drogą elektroniczną na prośbę autora. Wszelkie wątpliwości należy zgłaszać na

adres: marketing@jasnet.pl
2. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: marketing@jasnet.pl podając w treści
numer ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy oraz dokładny powód reklamacji. Czas potrzebny na
rozpatrzenie zgłoszenia wynosi dwa dni robocze.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Dodanie ogłoszenia w serwisie JasNet.pl oraz OlzaNet.pl jest jednoznaczne z akceptacją
wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
2. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych wyłącznie w celach transakcyjnych, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
3. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie adresu e-mail do
własnych celów marketingowych.
4. Niezastosowanie się do któregokolwiek punktu niniejszego regulaminu będzie skutkowało
usunięciem ogłoszenia bez podania jego autorowi informacji o tego typu zdarzeniu.
5. Serwis JasNet.pl oraz OlzaNet.pl zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu.
Zmiany wprowadzone w regulaminie obowiązują od chwili umieszczenia go na poniższej stronie
internetowej.

