
 

Baner główny 1000x 114 px  

okres reklamowy                     koszt miesięczny                  koszt całkowity                          upust  

miesiąc 559,90 zł brutto 599,90 zł brutto 100,00 zł 

2 miesiące 499,95 zł brutto 999,90 zł brutto 200,00 zł 

6 miesięcy 349,90 zł brutto 2099,40 zł brutto 1300,40 zł 

12 miesięcy  328,94 zł brutto 3947,28 zł brutto 2852,32 zł 

 

 

Baner boczny górny 320 x 121 px 

okres reklamowy                      koszt miesięczny               koszt całkowity                           upust  

miesiąc 449,90 zł brutto 449,90 zł brutto 100,00 zł 

2 miesiące 429,95 zł brutto 859,90 zł brutto 200,00 zł 

6 miesięcy 312,43 zł brutto 1874,58 zł brutto 1125,22 zł 

12 miesięcy  282,44 zł brutto 3389,28 zł brutto 2610,32 zł 

 

Baner boczny niższy 320 x 121 px 

okres reklamowy                      koszt miesięczny                 koszt całkowity                          upust  

miesiąc 389,90 zł brutto 389,90 zł brutto 100,00 zł 

2 miesiące 334,95 zł brutto 669,90 zł brutto 200,00 zł 

6 miesięcy 309,96 zł brutto 1859,76 zł brutto 600,04 zł 

12 miesięcy  218,44 zł brutto 2621,28 zł brutto 2298,63 zł 

 

Baner środkowy 1000 x 114 px 

okres reklamowy                     koszt miesięczny                 koszt całkowity                          upust  

miesiąc 259,90 zł brutto 259,90 zł brutto 100,00 zł 

2 miesiące 239,95 zł brutto 479,90 zł brutto 200,00 zł 

6 miesięcy 231,63 zł brutto 1389,80 zł brutto 590,00 zł 

12 miesięcy  159,90 zł brutto 1918,80 zł brutto 2040,80 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Regulamin promocji  

 

1. Promocja obowiązuje od  11.03.2019 i trwa do 30.06.2014r. 

2. Podane upusty skalkulowane zostały na podstawie cen umieszczonych w  Cenniku Usług 

Reklamowych z dnia 01.09.2014.   

3. W przypadku większej ilości publikowanych banerów w jednej strefie banerowej będą one 

wyświetlane w sposób rotacyjny. 

4. Podane ceny nie zawierają kosztów produkcji banerów.  

5. DOLSAT Sp. z o. o. ma prawo odmówienia publikacji banera bez podania przyczyny.  

6. Rezygnacja z usług reklamowych, przed upływem określonego w zleceniu/umowie terminu jest 

równoznaczna z zerwaniem warunków promocji i Reklamodawca  ma obowiązek uregulowania 

kary umownej o równowartości ulgi przyznanej Reklamodawcy w ramach zawartej umowy 

pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej 

rozwiązania na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez DOLSAT Sp. z o.o. 

7. Biuro Reklamowe DOLSAT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo autorskie do wykonanych przez 

siebie projektów graficznych. Rozpowszechnianie ich w innych mediach wymaga wykupienia 

praw autorskich wg aktualnie obowiązujących cen.   

 

 

 

 

 

Kontakt  

Kryspina Rogowska  

Biuro Reklamy DOLSAT Sp. z o. o. 

Tel 601 197 105 

biuroreklamy@dolsat.pl 
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