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WPISZ TREŚĆ OGŁOSZENIA
Każdy znak wpisz w osobną kratkę. Za znak uważa się każdą literę, cyfrę, przerwę między wyrazami oraz znak interpunkcyjny (kropka, przecinek, myślnik itp.).
Liczba znaków w linii zależy od rodzaju i wielkości czcionki. 

WYBIERZ RODZAJ OGŁOSZENIA W GAZECIE WYBORCZEJ

wybierz kolor czcionki

wybierz kolor ogłoszenia 

wybierz szerokość ogłoszenia

ogłoszenie graficzne

ogłoszenie tekstowe standardowe

WPISZ RUBRYKĘ  W GAZECIE WYBORCZEJ

WPISZ DATY EMISJI W GAZECIE WYBORCZEJ

PODAJ NAZWĘ  WYDANIA W GAZECIE WYBORCZEJ

WYBIERZ ZASIĘG PUBLIKACJI OGŁOSZENIA W GAZECIE WYBORCZEJ
zasięg

stołeczny
zasięg

ogólnopolski
inny zasięg

lokalny MAPA WYDAŃ NA ODWROCIE

rubryka

data(-y) emisji emisja tygodniowa emisja od do

podrubryka

liczba emisji

potrójne

czarno-białe

pojedyncze podwójne

kolorowe

kolorowaczarna

Jeżeli chcą Państwo zamieścić ogłoszenie w Gazecie Wyborczej, proszę wpisać daty i liczbę emisji w Gazecie Wyborczej i zaznaczyć wybrane wydanie. 

Agora S.A, 00-732 Warszawa, Czerska 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 59944, 
NIP 526-030-56-44, kapitał zakładowy: 46 580 831 PLN, wpłacony w całości. Nr tel. (22) 555 55 55 w sprawach dotyczących zamówienia

ogłoszenie tekstowe w ramce

wybierz kolor ramki

wybierz kolor tła

czarna kolorowa

białe kolorowe szare



data zamówienia

data i podpis

nr telefonu

ZAMAWIAJĄCY (Ogłoszeniodawca)

Pokoloruj Dostępne kolory

SKOMPONUJ SWOJE OGŁOSZENIE

ramkę tło
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Wybierz wielkość czcionki

n mała aaaaaaaaaaa

n średnia aaaaaa1

n duża aaaa2

Sprzedawca wyjaśni techniczne możliwości skomponowania ogłoszenia.
1 cena za każdą linię wzrasta dwukrotnie
2 cena za każdą linię wzrasta trzykrotnie

treść

imię i nazwisko lub firma

adres

PESEL (w przypadku konsumenta) 
/NIP (w pozostałych przypadkach)

Oświadczam, że:
a. Ogłoszeniodawca zapłaci za zamówione usługi zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu złożenia zamówienia, to jest kwotę ........................... (................ z VAT).
b.  Umożliwiono mi zapoznanie się z „Zasadami ogólnymi zamieszczania reklam i ogłoszeń w wydawnictwach Agory S.A”  i akceptuję ich stosowanie do niniejszego zamówienia, a złożenie zamówienia nie narusza przepisów

o  zamówieniach publicznych, zaś ogłoszenie nie jest sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami i nie narusza praw osób trzecich.
c . Zostałem poinformowany, że: Administratorem danych osobowych podanych w związku z niniejszym zamówieniem jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732). Dane te będą przetwarzane przede wszystkim 
     w celu realizacji i rozliczenia zamówienia. Więcej informacji o zasadach przetwarzania ww. danych znajduje się w INFORMACJI O DANYCH OSOBOWYCH PODAWANYCH W ZWIĄZKU Z ZAMÓWIENIEM, która zostały mi udostępnione  
     i zapoznałem się z jej treścią.
d. Jestem upoważniony do wszystkich czynności objętych niniejszym zamówieniem.

Potwierdzam treść zamówienia umieszczoną na jego pierwszej stronie i złożenie oświadczeń zgodnie z punktami a-d.*

Ogłoszeniodawca zgadza się na informowanie go o aktualnej ofercie handlowej Agory S.A., promocjach i zapowiedziach nowości:
       pocztą elektroniczną ** 
       telefonicznie**

Ważna informacja dla przedsiębiorców, wpisanych do CEiDG (osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie lub w spółce cywilnej): Przysługuje Pani/Panu prawo odstąpienia od umowy (zamówienia) w terminie 14 dni 
od jej zawarcia. Jeżeli określi Pani/Pan taki termin realizacji usługi, że rozpocznie się ona przed upływem 14 dni od zawarcia umowy:
- i odstąpi Pani/Pan od umowy przed całkowitą realizacją usługi, to będzie Pani/Pan zobowiązana/y do zapłaty za część usługi, zrealizowaną przed odstąpieniem,
- z chwilą całkowitej realizacji usługi utraci Pani/Pan prawo odstąpienia od umowy.
Prosimy więc o wzięcie pod uwagę tych skutków, gdy będzie Pani/Pan określać termin realizacji zamawianej usługi. Więcej informacji w „Zasadach ogólnych zamieszczania reklam i ogłoszeń w wydawnictwach Agory S.A.” 

Wydawca ponosi na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym odpowiedzialność za jakość świadczonych usług. W razie reklamacji, prosimy o niezwłoczny kontakt ze sprzedawcą, który przyjmował Państwa zamówienie, lub poczta 
elektroniczną na adres: reklama@agora.pl, telefonicznie pod numer: (22) 555 55 55 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym Państwa dostawcy usług telekomunikacyjnych), faksem pod numer: (22) 555 54 44.

* oświadczenia obowiązkowe przy składaniu zamówienia na ogłoszenie drobne
** zgody nie są obowiązkowe
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