Załącznik nr 4

WZÓR ZLECENIA PUBLIKACJI REKLAMY

(automatycznie generowana data wydruku)

Zlecenie publikacji reklamy
z dn. dd-mm-rrrr
w miesięczniku „W koszyku”

Zlecenie
przyjęte przez

Zleceniodawca

Osoba kontaktowa
(po stronie Zleceniodawcy)

Klient

Płatnik
(dane do faktury)

Futurama sp. z o.o.
ul. Obrzeżna 1C/51
02-691 Warszawa
NIP 5862284280

nazwa
adres

imię nazwisko

nazwa
adres

nazwa
adres

NIP

NIP

NIP

mail:
tel.

2022

Specyfikacja zlecenia
Lp.

Wydanie

Format

Strona

Cena

Rabat

Wartość
zł netto

Wartość
zł brutto

1.

mm-rrrr

rozkładówka
cała pierwsza str. 1/1
cała str. 1/1
pół str. 1/2 pion
pół str. 1/2 poziom
okładka II
okładka III

II, III
i/lub
3–22

00.000
cena pojawia się
automatycznie po
wskazaniu formatu
eklamowego

0–10%
wprowadzenie
jakiegokolwiek
rabatu
automatycznie
przelicza wartość

00.000

00.000

2.

Kolejne wiersze identyczne
jak powyższy, żeby możliwe
było wskazanie np. drugiej
reklamy na innej stronie

00.000

00.000

W ostatnim wierszu wartość
zleconych reklam

00.000

00.000

Uwagi do zlecenia

Warunkiem opublikowania reklamy zgodnie z powyższym zleceniem jest przekazanie materiałów reklamowych zgodnych
ze specyfikacją techniczną do dd-mm-rrrr. Więcej o harmonogramie wydawniczym na stronie www.futurama.ci w zakładce „Ogólne warunki umów sprzedaży powierzchni reklamowej”
Płatność
50% wartości niniejszego zlecenie zostanie opłacona po otrzymaniu faktury pro-forma. Pozostała część po wykonaniu zlecenie na
podstawie faktury VAT na konto w mBanku: 79 1140 2004 0000 3702 7510 3790.
2022

Specyfikacja techniczna reklamy
Zgodne z „Ogólne warunki umów sprzedaży powierzchni reklamowej”, dostępne pod adresem: www.futurama.ci

Akceptacja jest ważna od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę do dnia odwołania w formie pisemnej. W razie zmiany adresu e-mail, Odbiorca zobowiązuje się do powiadomienia Sprzedawców o nowym adresie – pisemnie lub w formie
mailowej na adres email: faktury@futurama.ci.

Składając zlecenie na realizację kampanii reklamowej
Zleceniodawca oświadcza, że:
1. Zapoznał się i akceptuje regulamin emisji reklam oraz
„Ogólne warunki umów sprzedaży powierzchni reklamowej”, dostępne pod adresem: www.futurama.ci, które stanowią integralną część niniejszego zlecenia.
2. Posiada odpowiednie umocowania do składania oraz podpisywania zleceń reklamowych

OŚWIADCZENIE ZLECENIODAWCY
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych
w zleceniu przez Futurama sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
02-691, ul. Obrzeżna 1C/51 w celach marketingowych”.
 „Wyrażam zgodę dla Futurama sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie 02-691, ul. Obrzeżna 1C/51, na kontakt ze
mną z wykorzystaniem numeru telefonu podanego w formularzu w celach marketingowych”.
 „Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Futurama sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie 02-691, ul. Obrzeżna 1C/51 na adres e-mail i/lub numer telefonu (np. e-mail, SMS) wskazane w zleceniu informacji handlowych dotyczących usług
świadczonych przez Futurama sp. z o.o.”.

Wyrażam zgodę w imieniu Zleceniodawcy/Płatnika na wysyłanie faktur w formie elektronicznej
 jednorazowo, dla danego zamówienia na adres poczty
elektronicznej:
 wysyłka stała, dla wszystkich dokumentów wystawianych
przez Sprzedawcą dla Zleceniodawcy/Płatnika na adres:

Osoba upoważniona do przyjęcia zlecenia

Podpis i pieczątka imienna zleceniodawcy
Składając podpis oświadczam, że jestem upoważniony
do wszystkich czynności objętych niniejszym zleceniem.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - dla zleceniodawcy będącego osobą fizyczną i jego reprezentantów, pracowników, osoby kontaktowe
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Futurama sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Obrzeżna 1C/51, 02-691 Warszawa. Pozostałe
informacje dotyczące przetwarzania danych przez Futurama sp. z o.o. znajdują się na stronie www.futurama.ci w zakładce „Klauzula informacyjna”.
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