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OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDA!Y 
POWIERZCHNI REKLAMOWEJ 

W

„W KOSZYKU. MAGAZYN SUPER OKAZJI”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzeda!y Powierzchni Reklamowej („Ogól-

ne Warunki”) okre"laj# szczegó$owe zasady i warunki zakupu powierzchni re-
klamowej w magazynie pt. „W koszyku. Magazyn super okazji” wydawanym 
przez Futurama Sp. z o.o. oraz zwi#zane z tym wzajemne prawa i obowi#zki 
stron.

1.2   Ogólne Warunki stanowi# integraln# i wi#!#c# cz%"& ka!dej umowy sprzeda!y 
powierzchni reklamowej w magazynie pt. „W koszyku. Magazyn super okazji” 
zawieranej pomi%dzy Futurama i Zleceniodawc#. 

1.3  Zastosowanie niniejszych Ogólnych Warunków mo!e zosta& wy$#czone lub 
zmienione w ca$o"ci lub okre"lonej cz%"ci na podstawie uzgodnie' stron, które 
mog# by& dokonane w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (e-mail). 

2. DEFINICJE I INTERPRETACJA
2.1. O ile co innego nie zostanie pisemnie lub w formie elektronicznej (email) 

uzgodnione pomi%dzy stronami, poni!sze zwroty b%d# mia$y nast%puj#ce 
znaczenie:

Cennik cennik op$at, okresowo uaktualniany przez Futurama, okre-
"laj#cy ceny zakupu powierzchni reklamowej w Magazynie, 
wraz z okre"leniem mo!liwych modu$ów Reklam. Cennik sta-
nowi Za$#cznik nr 1 do Ogólnych Warunków

Dzie! Roboczy dzie' od poniedzia$ku do pi#tku z wy$#czeniem dni ustawo-
wo wolnych od pracy 

Futurama spó$ka pod firm# Futurama Sp. z o.o., z siedzib# w Warsza-
wie, przy ul. Obrze!na 1C/51, 02-691 Warszawa wpisana do 
rejestru przedsi%biorców prowadzonego przez S#d Rejono-
wy Gda'sk-Pó$noc w Gda'sku, VIII Wydzia$ Gospodarczy 
Krajowego Rejestru S#dowego pod numerem 0000473186, 
NIP 5862284280, REGON 221933829 b%d#ca wydawc# „Ma-
gazynu Super Okazji”

Harmonogram harmonogram wydawniczym ustalony przez Futurama, sta-
nowi#cy Za$#cznik nr 2 do Ogólnych Warunków

Informacje Poufne wszelkie informacje (niezale!nie od formy), w tym, tajemnice 
handlowe, know-how oraz inne informacje dotycz#ce dzia$al-
no"ci jednej ze Stron, przekazywane drugiej Stronie w zwi#z-
ku z zawarciem i wykonywaniem Umowy



maj 2021

Konsument osoba fizyczna dokonuj#ca z przedsi%biorc# czynno"ci praw-
nej niezwi#zanej bezpo"rednio z jej dzia$alno"ci# gospodar-
cz# lub zawodow#.

Magazyn materia$ wydawany przez Futurama, pt.  „W koszyku. Maga-
zyn super okazji” 

Reklama reklama spe$niaj#ca wymagania techniczne, jaka ma by& 
opublikowana przez Futurama w Magazynie

RODO Rozporz#dzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego  
i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w zwi#zku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przep$ywu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/4/WE

Umowa Umowa sprzeda!y powierzchni reklamowej w Magazynie za-
warta pomi%dzy Futurama a Zleceniodawc#

Strona Futurama i Zleceniodawca 
Wymagania  
techniczne

szczegó$owe dane dotycz#ce formy i technicznych w$a"ci-
wo"ci Reklamy, okre"lone w Za$#czniku nr 3 do Ogólnych 
Warunków

Zamówienie o"wiadczenie woli z$o!one Futurama przez Zleceniodawc%, 
zgodnie z wzorem, który stanowi Za$#cznik nr 4 do Umowy

Zleceniodawca osoba fizyczna lub prawna, która kupuje od Futurama po-
wierzchni% reklamow# w Magazynie. 

3. PROCEDURA ZAWIERANIA UMOWY 
3.1 Zakup powierzchni reklamowej w Magazynie odbywa si% na podstawie Umo-

wy. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwil# akceptacji przez Futurama bez 
zastrze!e' Zamówienia i Reklamy przes$anych przez Zleceniodawc% zgodnie  
z pkt 3.3 poni!ej, przy czym Ogólne Warunki stanowi# integraln# cz%"& Umo-
wy zawartej pomi%dzy Futurama i Zleceniodawc%.

3.2 Wynagrodzenie Futurama okre"lone jest w Cenniku obowi#zuj#cym w dniu 
zawarcia Umowy i wi#!e  Strony w zakresie realizacji Zamówienia. 

3.3 Zamówienia i Reklamy nale!y przes$a& na adres poczty elektronicznej Futura-
ma, tj. wkoszyku@futurama.ci w formie elektronicznej (Zamówienie) w forma-
cie zgodnym z Wymaganiami technicznymi (Reklama) Zamówienie podpisuje 
osoba upowa!niona do reprezentowania Zleceniodawcy. 

3.4 Futurama zastrzega sobie prawo do !#dania od Zleceniodawcy dodatkowych 
dokumentów potwierdzaj#cych uprawnienie osoby (osób) podpisuj#cych Za-
mówienie. 

3.5 Przesy$aj#c Zamówienie Zleceniodawca potwierdza, !e zapozna$ si% i akcep-
tuje Ogólne Warunki oraz zobowi#zuje si% do ich przestrzegania. Z chwil# 
przes$ania Zamówienia Zleceniodawca jest zwi#zany tre"ci# Ogólnych Wa-
runków i Za$#czników.
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3.6 Warunkiem realizacji Zamówienia przez Futurama jest akceptacja Reklamy 
przekazanej przez Zleceniodawc% zgodnie z pkt. 3.10 poni!ej  

3.7 Futurama uprawniona jest do !#dania od Zleceniodawcy, wed$ug w$asnego 
uznania, wszelkich informacji, wyja"nie', uzupe$nie' lub modyfikacji Rekla-
my, w celu zapewnienia jej zgodno"ci z Wymaganiami technicznymi.

3.8 W przypadku nieudzielenia przez Zleceniodawc% informacji i wyja"nie' lub 
niedokonania przez Zleceniodawc% wszelkich !#danych uzupe$nie' lub mo-
dyfikacji Reklamy w terminie 3 dni od dnia przekazania przez Futurama uwag, 
Futurama uprawniona jest do odrzucenia publikacji Reklamy w Magazynie,  
w tym w szczególno"ci, gdy Reklama zawiera tre"ci niezgodne z prawem. Fu-
turama jest uprawniona, ale nie jest zobowi#zana, do samodzielnego dokony-
wania modyfikacji Reklamy lub jej cz%"ci w zakresie w jakim jest to konieczne 
dla zapewnienia jej zgodno"ci z Umow#. Zleceniodawcy nie przys$uguj# wobec 
Futurama jakiekolwiek roszczenia, w szczególno"ci roszczenia odszkodowaw-
cze, z tytu$u odrzucenia Reklamy przez Futuram% z jakiejkolwiek przyczyny.

3.9 Reklama zostanie przez Futurama opublikowana w sposób zgodny z osta-
tecznie zaakceptowan# przez Futurama wersj# Reklamy. Futurama ma prawo 
wed$ug swojego uznania i we w$asnym zakresie dokona& zmian niezb%dnych 
w celu dostosowania Reklamy do wymaga' technicznych procesu druku,  
o czym niezw$ocznie powiadomi Zleceniodawc%. Zleceniodawcy nie przys$u-
guj# wobec Futurama jakiekolwiek roszczenia, w szczególno"ci roszczenia 
odszkodowawcze, z tytu$u dokonanych zmian zgodnie z niniejszym pkt. 3.9.

3.10 Reklam% uznaje si% za zaakceptowan# przez Futurama, je"li w terminie 3 dni 
od przes$ania Reklamy do Futurama, Futurama zawiadomi Zleceniodawc%  
o akceptacji Reklamy poprzez przes$anie wiadomo"ci e-mail na adres Zle-
ceniodawcy wskazany w Zamówieniu. Niezale!nie od powy!szego, Futura-
ma ma prawo dokona& zmian umiejscowienia Reklamy w Magazynie, o czym 
niezw$ocznie powiadomi Zleceniodawc%. Je"li powy!sza modyfikacja b%dzie 
mia$a wp$yw na wysoko"& wynagrodzenia Futurama, Futurama powiadomi  
o tym Zleceniodawc%. Zmian% wynagrodzenia Futurama zgodnie z niniejszym 
pkt. 3.10 uznaje si% za zaakceptowan# przez Zleceniodawc%, je"li w terminie 
3 dni od dor%czenia mu informacji w tym zakresie, Zleceniodawca nie zawia-
domi Futurama o braku akceptacji wy!ej wskazanej zmiany.

4. TRE"# REKLAM. LICENCJA
4.1 Zleceniodawca zapewnia i gwarantuje, !e:

a) Reklama jest zgodna z obowi#zuj#cymi przepisami prawa polskiego;
b) uzyska$ wszelkie konieczne zgody, zezwolenia i prawa do korzystania  

z Reklamy w zakresie wskazanym w Ogólnych Warunkach, w tym z jej 
poszczególnych elementów np. znaków towarowych, 

c) publikacja Reklamy przez Futurama nie naruszy praw autorskich, ani ja-
kichkolwiek innych praw w$asno"ci intelektualnej w tym prawa do wize-
runków, znaków towarowych, oznacze' przedsi%biorstwa, lub te! prawa 
do prywatno"ci, dóbr osobistych lub poufno"ci przys$uguj#cych jakiejkol-
wiek osobie trzeciej;
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d) Reklama nie zawiera jakichkolwiek nieprzyzwoitych lub obra(liwych tre"ci.
4.2 Je"li Reklama nie b%dzie zgodna z wymogami okre"lonymi w punkcie 4.1. i/lub 

je"li Futurama zostanie powiadomiona przez w$a"ciwe w$adze o konieczno"ci 
wycofania Reklamy, Futurama upowa!niona b%dzie do wstrzymania i odmo-
wy publikacji takiej Reklamy i nie b%dzie w tych okoliczno"ciach ponosi$a ja-
kiejkolwiek odpowiedzialno"ci wobec Zleceniodawcy 

4.3 Je"li Futurama, powe(mie informacj%, !e Reklama mo!e narusza& wymagania 
okre"lone w punkcie 4.1., Futurama uprawniona jest do wstrzymania i/lub od-
mowy publikacji takiej Reklamy i nie b%dzie w tych okoliczno"ciach ponosi$a 
jakiejkolwiek odpowiedzialno"ci wobec Zleceniodawcy z tytu$u nieopubliko-
wania Reklamy.

4.4 Z chwil# dostarczenia Reklamy Zleceniodawca udziela Futurama licencji na 
korzystanie z Reklamy w zakresie niezb%dnym do realizacji Zamówienia, tj. 
opublikowania w Magazynie i rozpowszechniania Magazynu zgodnie z Zamó-
wieniem, w tym równie! przez stron% internetow#  www.wkoszyku.com.pl. 

5. WYNAGRODZENIE. WARUNKI P$ATNO"CI
5.1 Zleceniodawca zap$aci Futurama wynagrodzenie ustalone zgodnie z pkt. 3.2 

Ogólnych Warunków w terminie 14 dni od wystawienia faktury przez Futu- 
rama.

5.2 Futurama wystawi Zleceniodawcy faktur% na kwot% nale!n# z tytu$u zaku-
pu powierzchni reklamowej, obliczon# zgodnie z Cennikiem obowi#zuj#cym  
w dniu zawarcia Umowy. 

5.3 Zleceniodawca dokona wszelkich p$atno"ci nale!nych Futurama zgodnie  
z wystawion# faktur#, w terminie 14 dni od otrzymania faktury, przelewem na 
rachunek bankowy wskazany przez Futurama.

5.4 W przypadku niezap$acenia faktury w terminie, Futurama zastrzega sobie 
prawo naliczenia odsetek w ustawowej wysoko"ci, które nale!ne b%d# od 
kwoty niezap$aconej faktury za ka!dy dzie' opó(nienia i obliczone zostan# 
za okres od pierwszego dnia nast%puj#cego po dniu, w którym up$yn#$ termin 
p$atno"ci do dnia otrzymania zap$aty przez Futurama. Niezale!nie od powy!-
szego, w przypadku opó(nienia w p$atno"ci, Futurama zastrzega sobie prawo 
wstrzymania publikacji zleconych Reklam.

5.5  Wszelkie kwoty nale!ne Futurama zgodnie z Zamówieniem nie obejmuj# po-
datku VAT, który b%dzie doliczany wed$ug stawek i w sposób okre"lony na 
mocy obowi#zuj#cych przepisów prawa. 

4. ODPOWIEDZIALNO"# 
6.1 Zleceniodawca ponosi wobec Futurama pe$n# odpowiedzialno"& odszkodo-

wawcz# i zobowi#zany jest naprawi& szkody z tytu$u wszelkich roszcze' i !#-
da' kierowanych do oraz wszelkich odszkodowa' lub kar !#danych lub na$o-
!onych na Futurama, jak równie! wszelkich kosztów i wydatków poniesionych 
przez Futurama wskutek:
(a) niewykonania lub nienale!ytego wykonania przez Zleceniodawc% jego 
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obowi#zków lub zapewnie' okre"lonych w Zamówieniu lub niniejszych 
Ogólnych Warunkach; lub

(b) publikacji przez Futurama Reklamy przekazanej przez Zleceniodawc% na 
podstawie Zamówienia.

6.2 W przypadku gdy osoba trzecia wyst#pi wobec Futurama z roszczeniami wy-
nikaj#cymi z nieprawid$owo"ci o"wiadcze' i gwarancji z$o!onych Zlecenio-
dawc% w zakresie Reklamy, Zleceniodawca zobowi#zuje si% zwolni& Futuram% 
z wszelkich obowi#zków spe$nienia "wiadczenia, poniesienia kosztów, napra-
wienia szkód  lub wykonania wszelkich innych zobowi#za' z tym zwi#zanych, 
w tym zobowi#zuje si% przyst#pienia do post%powania s#dowego i zobowi#-
zuje si% zwolni& Futurama z odpowiedzialno"ci w zakresie wszelkich strat, 
roszcze', odszkodowa' wynikaj#cych z jakichkolwiek powództw wniesionych 
przeciwko Futurama przez osoby trzecie w zwi#zku z Reklam#.  

7. ODST%PIENIE OD UMOWY
7.1 W przypadku gdy stron# Umowy jest Zleceniodawca b%d#cy Konsumentem 

lub osob# fizyczn# prowadz#c# dzia$alno"& gospodarcz# dla której Umowa 
jest bezpo"rednio zwi#zana z prowadzon# przez tak# osob% dzia$alno"ci#,  
a Umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, to taki Zlecenio-
dawca ma prawo odst#pienia od Umowy w terminie czternastu (14) dni od 
dnia zawarcia, z wyj#tkiem sytuacji wskazanej w pkt .7.2 poni!ej.

7.2  Prawo do odst#pienia od Umowy nie przys$uguje, w przypadku gdy "wiad-
czenia okre"lone w Zamówieniu, tj. publikacja Reklamy w Magazynie zosta$o 
w pe$ni wykonane przez Futurama za wyra(n# zgod# Zleceniodawcy, któ-
ry zosta$ poinformowany przed rozpocz%ciem "wiadczenia, !e po spe$nieniu 
"wiadczenia przez Futurama utraci prawo odst#pienia od Umowy. 

7.3 Zleceniodawca, o którym mowa w pkt 7.1 mo!e odst#pi& od Umowy przesy-
$aj#c do Futurama  na adres pocztowy: Futurama, ul. Obrze!na 1C/51, 02-691 
Warszawa lub na adres poczty elektronicznej e-mail  wkoszyku@futurama.ci  
stosowne o"wiadczenie w terminie 14 (czternastu) dni, od daty zawarcia Umo-
wy. Do zachowania tego terminu wystarczy wys$anie o"wiadczenia przed jego 
up$ywem. O"wiadczenie o odst#pieniu od umowy mo!na z$o!y& korzystaj#c 
z formularza odst#pienia od umowy, którego wzór stanowi Za$#cznik nr 5  do 
Ogólnych Warunków. 

7.4 W przypadku odst#pienia od Umowy, Futurama zwraca Zleceniodawcy 
wszystkie otrzymane od Zleceniodawcy p$atno"ci, z wyj#tkiem przypadku 
wskazanego w pkt 7.2 powy!ej. Zwrot nast#pi niezw$ocznie, nie pó(niej ni!  
w terminie 14 dni od dnia w Zleceniodawca poinformowa$ Futurama o odst#-
pieniu od Umowy. 

7.5 Zwrot p$atno"ci zostanie dokonany przy u!yciu takich samych sposobów 
p$atno"ci, jakie zosta$y u!yte przez Zleceniodawc% w transakcji, której doty-
czy odst#pienie od Umowy, chyba !e Zleceniodawca zgodzi si% na inne roz-
wi#zanie. 
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8. REKLAMACJE 
8.1 Zleceniodawca ma prawo zg$aszania Futurama reklamacji dotycz#cych spo-

sobu i jako"ci realizacji Zamówienia, tj. publikacji Reklamy w Magazynie. 
8.2 Reklamacje mo!e zg$asza& pisemnie na adres Futurama ul. Obrze!na 1C/51, 

02-691 Warszawa lub poprzez poczt% elektroniczn# e-mail  wkoszyku@futu-
rama.ci.

8.3 W reklamacji Zleceniodawca powinien poda& co najmniej dane Zlecenio-
dawcy umo!liwiaj#ce kontakt z Zleceniodawc# oraz rodzaj nieprawid$owo"ci 
zwi#zanych z realizacj# Zamówienia. 

8.4 Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej otrzymania. 
8.5 Futurama nie przewiduje korzystania z pozas#dowych sposobów rozpatry-

wania reklamacji i dochodzenia roszcze', z wyj#tkiem rozpatrywania przez 
Futurama reklamacji zgodnie z pkt 8 Zasad Ogólnych

9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
9.1 Futurama i Zleceniodawca zobowi#zuj# si% do przekazania klauzuli infor-

macyjnej RODO, o której mowa wart. 14 RODO swoim reprezentantom oraz 
osobom przez siebie zatrudnionym, których dane osobowe b%d# ujawniane 
drugiej Stronie Zamówienia jako administratorowi danych w zwi#zku ze z$o-
!eniem oraz realizacj# Zamówienia.  

9.2 Zasady przetwarzania danych osobowych Zleceniodawcy przez Wydawc% s# 
okre"lone w Klauzuli obowi#zku informacyjnego Futurama, która stanowi Za-
$#cznik nr 6 do Ogólnych Warunków.  

9.3 Zleceniodawca przeka!e Futurama tekst klauzuli informacyjnej RODO, sk$a-
daj#c Zamówienie. 

10. ZACHOWANIE POUFNO"CI
10.1 W okresie obowi#zywania Umowy jak równie! po jej zako'czeniu, wszelkie 

Informacje Poufne otrzymane od drugiej strony w zwi#zku z realizacj# Umowy 
lub poszczególnego Zamówienia traktowane b%d# przez ka!d# ze stron jako 
poufne i bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony nie zostan# ujawnione 
jakiejkolwiek osobie trzeciej, ani te! nie b%d# wykorzystywane w innym celu 
ni! wykonanie zobowi#za' wynikaj#cych z Umowy lub Zamówienia.

10.2 Postanowienie pkt 10.1. powy!ej, nie b%dzie mia$o zastosowania do informacji:
(a) co do których strona otrzymuj#ca mo!e wykaza&, i! znajdowa$y si% w jej 

posiadaniu przed otrzymaniem ich od drugiej strony; lub 
(b) które sta$y si% informacjami ogólnie dost%pnymi lub straci$y swój poufny 

charakter w sposób inny ni! poprzez ich ujawnienie przez stron% otrzy-
muj#c#; lub

(c) co do których strona otrzymuj#ca mo!e wykaza&, i! opracowa$a je sa-
modzielnie lub otrzyma$a od osoby trzeciej, uprawnionej do ich ujawnia-
nia; lub

(d) które strona zobowi#zana jest ujawni& na podstawie przepisów prawa 
lub na !#danie jakichkolwiek uprawnionych w$adz.
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10.3 Strony zobowi#zane s# zapewni& przestrzeganie powy!szego zobowi#zania 
przez ich pracowników i osoby trzecie, którymi strony mog# pos$u!y& si% 
wykonuj#c zobowi#zania obj%te Umow#, poszczególnym Zamówieniem i ni-
niejszymi Ogólnymi Warunkami.

11. SI$A WY&SZA
11.1 )adna ze Stron nie b%dzie ponosi& odpowiedzialno"ci wobec drugiej strony 

w przypadku zw$oki w wykonaniu lub niewykonania Zamówienia, wynikaj#cej 
z przyczyn niezale!nych od Stron, obejmuj#cych (bez ogranicze') wypadki 
losowe, wypadki, zamieszki, dzia$ania stron trzecich podejmowane w z$ym 
zamiarze, rozruchy wewn%trzne, strajk, lokaut, lub spory ze stosunku pracy 
osób trzecich, nieuniknione przerwy w dop$ywie energii elektrycznej lub po-
!ar („Si$a Wy!sza”). W przypadku je"li wykonanie zobowi#za' wynikaj#cych 
z Zamówienia jest w znacznym stopniu utrudnione w sposób nieprzerwany 
przez okres jednego (1) miesi#ca lub d$u!ej w zwi#zku z dzia$aniem Si$y Wy!-
szej, ka!da ze Stron mo!e odst#pi& od realizacji Zamówienia za pisemnym 
powiadomieniem przekazanym drugiej Stronie.

11.2 Strony maj# "wiadomo"&, !e w zwi#zku z epidemi# wirusa COVID-19 w$adze 
krajowe i samorz#dowe mog# przyj#& w przysz$o"ci okre"lone "rodki ograni-
czaj#ce lub mog# zaleci& w przysz$o"ci podj%cie "rodków, które mog# wp$y-
n#& na realizacj% przez Futurama Zamówienia. Strony, w dobrej wierze, do$o-
!# stara', w celu ograniczenia wp$yw takich "rodków, o ile b%d# one podj%te 
na wykonanie ich zobowi#za' wynikaj#cych z Umowy, w tym mi%dzy innymi 
na uzgodnione w Zamówieniu terminy wykonania poszczególnych zobowi#-
za'. Ponadto Strony b%d# wzajemnie si% informowa& o mo!liwym wp$ywie 
wskazanych powy!ej "rodków na ich zobowi#zania wzgl%dem drugiej Strony. 

12. POSTANOWIENIA KO'COWE
12.1 Zleceniodawca nie mo!e dokona& przeniesienia jakichkolwiek praw i obo-

wi#zków wynikaj#cych z Umowy, poszczególnego Zamówienia lub niniej-
szych Ogólnych Warunków na rzecz osób trzecich.

12.2 Postanowienia Ogólnych Warunków reguluj#ce zasady odpowiedzialno"ci 
Konsumenta i Futurama nie maj# zastosowania gdy Zleceniodawc# jest Kon-
sument, w takim przypadku  odpowiedzialno"&  jest regulowana przepisami 
prawa. 

12.3 Wszelkie modyfikacje lub zmiany Umowy lub niniejszych Ogólnych Warun-
ków wymagaj# formy pisemnej i podpisu w$a"ciwie umocowanego przedsta-
wiciela ka!dej ze Stron pod rygorem niewa!no"ci.

12.4 Wszelkie powiadomienia i korespondencja przekazywane w zwi#zku z Umo-
w# wymagaj# formy elektronicznej (email) i b%d# uznane za prawid$owo do-
r%czone je"li zostan# dor%czone na adres drugiej ze stron okre"lony w Umo-
wie lub odr%bnie wskazany przez drug# stron%.

12.5 Niniejsze Ogólne Warunki, Umowa podlegaj# prawu polskiemu.
12.6 Ewentualne spory powsta$e mi%dzy Zleceniodawc# nieb%d#cym Konsumen-

tem a Futurama, rozstrzygane b%d# przez s#d miejscowo w$a"ciwy dla sie-
dziby Futurama.
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12.7 Futurama ma prawo zmieni& Ogólne Warunki i wszelkie Za$#czniki do Ogól-
nych Warunków w ka!dym czasie trwania Umowy z 30-dniowym uprzedze-
niem. Futurama zawiadomi Zleceniodawc% o ka!dej zmianie, o której mowa 
powy!ej. Nowe Ogólne Warunki, które wprowadzone b%d# w trakcie obo-
wi#zywania Umowy wejd# w !ycie, chyba !e Zleceniodawca wypowie je  
w terminie 10 dni roboczych od dnia zawiadomienia o zmianie.

Za$#cznik nr 1 Cennik 
Za$#cznik nr 2 Harmonogram wydawniczy 
Za$#cznik nr 3 Wymagania techniczne 
Za$#cznik nr 4 wzór Zamówienia
Za$#cznik nr 5 wzór Odst#pienia od umowy
Za$#cznik nr 6 Klauzula informacyjna RODO 


