Regulamin korzystania z usługi płatnych ogłoszeń w Portalu Weekend FM
1. Postanowienia wstępne
1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług
przez Administratora tj. Radio Weekend Sp. z o. o. ul. Jana
Pawła II 1b 89-604 Chojnice, wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000069083, NIP: 555-185-91-52,
REGON: 771477995 na rzecz Użytkowników usług
polegających na umożliwieniu zamieszczania płatnych
ogłoszeń, zwanych dalej Ogłoszeniami drobnymi, na stronie
internetowej weekendfm.pl zwanej dalej Portalem Weekend
FM.
2. Regulamin usługi stanowi regulamin, o którym mowa w
art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1030,
ze zm.).
3. Portal Weekend FM nie ponosi odpowiedzialności za
treści umieszczane w Ogłoszeniach i transakcje pomiędzy
Użytkownikami.
4. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.
5. Portal Weekend FM zastrzega sobie prawo usunięcia lub
blokowania Ogłoszeń bez podania przyczyny.
6. Portal Weekend FM zastrzega sobie prawo do usunięcia,
zawieszenia lub zablokowania Ogłoszeń, które naruszają
którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w
szczególności: spam, reklama konkurencyjnych serwisów
ogłoszeniowych oraz używanie słów powszechnie
uznawanych za wulgarne, oraz działania, które zostaną
uznane za szkodliwe dla Radia Weekend FM oraz Telewizji
Kablowej Petrus.

2. Użytkownik
1. Użytkownik Portalu Weekend FM, korzystający z usługi
płatnych Ogłoszeń, zobowiązuje się do przestrzegania
niniejszego regulaminu.
2. Użytkownik odpowiada za publikowane treści (w tym
zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem
faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw
Administratora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym
praw autorskich.

3. Zamieszczenie Ogłoszenia jest równoznaczne z
zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a
Administratorem w przedmiocie świadczenia usług na
warunkach przewidzianych w Regulaminie.
4. Administrator chroni dane Użytkowników zgodnie z
polityką prywatności określoną w Załączniku nr 1 do
Regulaminu stanowiąca jego integralną część.
5. Użytkownik Portalu Weekend FM zobowiązuje się
podawać zgodne z prawdą dane kontaktowe użyte w
ogłoszeniu.
6. Użytkownik zrzeka się roszczeń wynikających z
użytkowania serwisu (zablokowanie, usunięcie, edycja
ogłoszenia oraz konta użytkownika).
7. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14
dni od zawarcia wskazanej w ww. pkt. 2 ust. 3 umowy
odstąpić bez podania przyczyny. Odstąpienie w tym trybie
nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu
Użytkownik aktywował emisję Ogłoszenia, tj. świadczenie
usługi przez Operatora zostało rozpoczęte.
8. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może edytować
treść ogłoszenia, usunąć ogłoszenie, a także dokonać wyboru
opcji przedłużenia czasu emisji ogłoszenia poprzez aktywację
kodu identyﬁkacyjnego przesłanego przez Administratora na
adres mailowy Użytkownika.
9. Administrator przetwarza dane Użytkownika, w tym
numer IP, w zakresie i na zasadach wynikających z
obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik, dodając
ogłoszenie oświadcza, iż zgadza się na przekazanie adresu
e-mail, oraz danych umożliwiających jego identyﬁkację (IP,
host, cookie), organom uprawnionym, a także w
uzasadnionych przypadkach przekazania adresu e-mail
osobie/ﬁrmie, na której szkodę działa Użytkownik.

3. Zamieszczanie ogłoszeń
1. Ogłoszenia muszą zostać przyporządkowane do
odpowiedniej kategorii, zgodnie z treścią ogłoszenia.
2. Użytkownikowi zabrania się umieszczania treści
niezgodnych z normami prawno-etycznymi oraz zasadami
współżycia społecznego, które obowiązują w Polsce.
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3. Treść Ogłoszenia nie może nakłaniać odbiorcy do
użytkowania/kupowania/obrotu przedmiotami/usługami
prawnie zakazanymi oraz obrażać, komentować usługi,
ﬁrmy, osoby.
4. Treść nie może reklamować portali konkurencyjnych dla
Radia Weekend FM, stron pośredniczących w sprzedaży
usług itp.
5. Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do
Towaru lub Usług, opisywać go dokładnie, rzetelnie i
kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych
Użytkowników.
6. Treść oferuje sponsoring, odpłatne usługi seksualne lub
sugeruje wynajem nieruchomości w zamian za usługi
seksualne.
7. Zamieszczenie Ogłoszenia w Portalu Weekend FM
wymaga:
a. wypełnienia formularza dostępnego na stronie Portalu
Weekend FM,
b. dokonania aktywacji ogłoszenia poprzez dokonanie
płatności (w pełnej należnej kwocie).
8. Emisja Ogłoszenia w serwisie rozpoczyna się po jego
aktywacji i zatwierdzeniu przez Administratora, w kolejnym
dniu roboczym w godzinach pracy Administratora tj. 8.0016.00 i trwa co do zasady 7, 14 i 28 dni z możliwością
przedłużenia emisji, o którym mowa w punkcie 2. ust. 9.

4. Płatność za ogłoszenia
1. Użytkownik może korzystać w Portalu Weekend FM z
usług wyłącznie płatnych.
2. Zapłata za Ogłoszenie drobne następuje z góry poprzez
złożenie swojemu dostawcy usług płatniczych zlecenia
płatniczego za pośrednictwem funkcjonalności
obsługiwanych przez dostawcę usług płatniczych
Administratora, np. szybki przelew online PayByLink,
płatność internetowa kartą płatniczą i Blik w sklepie
RADIO WEEKEND FM.

5. Domyślną formą przesyłania faktur jest udostępnianie ich
w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi
jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie)
faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o
podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w
Regulaminie.
6. Faktury w formie elektronicznej, jak i papierowej zawierają
podatek VAT w wysokości stawki podstawowej.

5. Postanowienia końcowe
1. Portal Weekend FM zastrzega sobie prawo do zmiany
treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji
usług.
2. Portal Weekend FM nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za awarie systemu informatycznego i nie zwraca w związku z
tym żadnych poniesionych przez Użytkowników kosztów
związanych z wadliwym działaniem portalu ogłoszeniowego.
3. Zablokowanie Ogłoszenia z powodu nieprzestrzegania
regulaminu nie uprawnia do zwrotu poniesionych kosztów.
4. Wszelkie uwagi, zapytania i reklamacje dotyczące
funkcjonowania Portalu Weekend FM należy kierować na
adres ogloszenia@weekndfm.pl.
5. Portal Weekend FM zastrzega sobie prawo do
zablokowania konta użytkownika ogłoszeń, w przypadku
wielokrotnego łamania niniejszego regulaminu lub w
sytuacjach próby jego obchodzenia.
6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez
Administratora w ramach usługi płatnych ogłoszeń na
Portalu Weekend FM będą rozstrzygane przez właściwe
polskie sądy powszechne.

Załącznik:

3. Użytkownikom wystawiane są faktury VAT wyłącznie na
ich żądanie.
4. Użytkownicy w celu otrzymania faktur powinni wypełnić
dodatkowe dane na formularzu zamówienia, korzystając z
odnośnika „Wystaw fakturę".
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