
Regulamin Usługi „Artykuł Sponsorowany”

1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi „Artykuł Sponsorowany” przez
ACUS MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kolbuszowej,
znajdująca się pod adresem ul. Mielecka 105, 36-100 Kolbuszowa,
posługująca się numerami: NIP 8141687196 oraz REGON 366216370.
Firma Acus Med Sp. z o.o. jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000656445. Kapitał zakładowy
firmy to: 30 000 zł.

2. Usługa „Artykuł sponsorowany” (zwana dalej „Usługą”) polega na publikacji
gotowego artykułu dostarczonego przez Zamawiającego na blogu Acus Med. Artykuł
sponsorowany opublikowany w serwisie zostaje oznaczony jako „Materiał Partnera”,
“Artykuł sponsorowany”.

3. Acus Med rozpocznie świadczenie Usługi pod warunkiem dostarczenia przez
Zamawiającego materiałów oraz informacji niezbędnych do przygotowania artykułu
według specyfikacji wskazanej przez portal. W przypadku dostarczenia gotowego
artykułu przez Zamawiającego, parametry artykułu oraz zdjęć muszą być zgodne ze
specyfikacją wskazaną przez Acus Med, określającą w szczególności minimalną
liczbę znaków artykułu. Jeżeli Zamawiający nie dostarczy zdjęć do artykułu, Acus
Med dobierze zdjęcia adekwatne do tematyki artykułu i opublikuje je wraz z treścią.

4. Przed publikacją artykułu Acus Med wysyła Zamawiającemu podgląd artykułu w
formie, w jakiej będzie realnie umieszczony na blogu. W przypadku, gdy
Zamawiający nie zgłosi uwag w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia przesłania
przez Acus Med projektu artykułu do akceptacji, Acus Med uzna, że Zamawiający
wyraził akceptację domyślną i dokona publikacji artykułu w serwisie.

5. W zakresie usługi publikacji gotowego artykułu dostarczonego przez
Zamawiającego, w przypadku niedostarczenia przez Zamawiającego artykułu w
terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, Acus Med zastrzega sobie prawo do
anulowania umowy w zakresie realizacji przedmiotowej usługi.

6. Faktura VAT za publikację artykułu sponsorowanego będzie wystawiana przed
publikacją, a zleceniodawca powinien w ciągu 3 dni roboczych opłacić fakturę
przelewem bankowym na rachunek portalu. Po zaksięgowaniu wpłaty portal Acus
Med przystąpi do realizacji usługi.

7. Termin rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Acus Med wynosi do 7 dni od
momentu dostarczenia przez Zamawiającego gotowego artykułu zgodnego ze
specyfikacją wskazaną przez Acus Med.



8. Artykuł Sponsorowany po jego opublikowaniu będzie dostępny w serwisie przez
czas nieokreślony.

9. Acus Med zastrzega sobie prawo do publikacji w Artykule dodatkowych treści
kontekstowych i reklamowych lub modyfikacji jego treści w charakterze
informacyjnym.

10. Artykuł sponsorowany na blogu Acus Med może dotyczyć wyłącznie treści
związanych z branżą medyczną tj. zdrowie, fizjoterapia, suplementy itp, przy czym
Acus Med zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji treści promujących
konkurencję.

Regulamin obowiązuje od dnia 06.08.2021 r.


