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Regulamin emisji reklam w obszarze 

Motointegrator.pl 

1. Definicje  

a)  Emisja – jednorazowe wyświetlenie reklamy wraz ze stroną www, na której jest ona 

umieszczona.  

b) Gotowe materiały reklamowe – materiały w plikach w formatach txt, jpg, gif, gif 

animowany, flash, html, w formie gotowej do wykorzystania jako reklama.  

c)  Model sprzedaży - w obszarze Motointegrator.pl realizowany jest model sprzedaży Flat 

fee. 

d) PV - page view - odsłona strony w wyszukiwarce internetowej użytkownika; 

e) UU - unikalny użytkownik - użytkownik odwiedzający dany serwis w określonym czasie, 

określany na podstawie plików cookie; 

2. Warunki ogólne  

a) Reklamy sprzedawane są według czasu emisji. Oznacza to, że wszelkie formy reklamowe 

występujące w obszarze Motointegrator.pl umieszczane są w modelu flat fee, czyli na stałe  

w określonym czasie. 

b) Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto. Wartość wynagrodzenia należnego 

Motointegrator.pl będzie odpowiednio powiększona o podatek VAT zgodnie  

z obowiązującymi przepisami.  

c) Motointegrator.pl  ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wynikłe z niewykonania 

lub nienależytego wykonania zamówienia, powstałe z winy umyślnej lub rażącego 

niedbalstwa. Odszkodowanie z tytułu wyrządzonej przez Motointegrator.pl szkody nie może 

przekroczyć wartości wynagrodzenia za wyemitowanie kampanii reklamowej zgodnie  

z zamówieniem.   
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3. Zamawianie i warunki płatności  

a) Zamówienia na emisję reklam przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej lub e-mailem 

na adres: reklama@motointegrator.pl, na odpowiednim formularzu w terminie minimum 14 

dni przed emisją. Formularz dostępny jest dostępny na serwisie Motointegrator.pl/reklama.  

b) Pełnej płatności za kampanię należy dokonać nie później niż 7 dni przed jej rozpoczęciem, 

przelewem na rachunek bankowy wskazany na formularzu zamówienia.  

c) Tylko zamówienia potwierdzone przez Motointegrator.pl są wiążące.  

d) Złożenie zamówienia emisji reklam jest równoznaczne z zawarciem umowy o jej realizację 

przez Motointegrator.pl. Zamówienie może zostać odwołane przez Klienta w całości lub 

części według następujących zasad:  

-  w okresie do 30 dni poprzedzających planowaną datę rozpoczęcia kampanii bez ponoszenia 

opłat z zastrzeżeniem, że w przypadku usług tworzonych na specjalne potrzeby Klienta, po 

pokryciu wszelkich kosztów poniesionych przez Motointegrator.pl , w związku z realizacją 

zlecenia do momentu rezygnacji z zamówienia. Opis wykonanych czynności wraz z ich 

kosztem zostanie przedstawione przez Motointegrator.pl  na życzenie Klienta;  

-  w okresie od 29 do 3 dni poprzedzających planowaną datę rozpoczęcia kampanii po 

uiszczeniu kary umownej w wysokości 30% opłaty należnej za niezrealizowaną część 

zamówienia z zastrzeżeniem punktów a);  

-  w okresie od 3 do 1 dnia poprzedzających planowaną datę rozpoczęcia kampanii po 

uiszczeniu kary umownej w wysokości 60% opłaty należnej za niezrealizowaną część 

zamówienia z zastrzeżeniem punktów a);  

-  w trakcie emisji po uiszczeniu kary umownej w wysokości 80% opłaty należnej za 

niezrealizowaną część zamówienia.  

e) Za datę rozpoczęcia emisji kampanii uważa się wyemitowanie pierwszej reklamy spośród 

wszystkich objętych danym zamówieniem. 

f)  Rezygnacja z całości lub części zamówienia musi być dokonana na piśmie, w terminach 

podanych powyżej, pod rygorem nieważności.  
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4. Realizacja zamówień  

a) Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie materiały reklamowe konieczne do 

rozpoczęcia kampanii, nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem emisji. 

b) Motointegrator udostępnia zleceniodawcy serwis WWW ze statystykami dotyczącymi 

liczby odsłon i  kliknięć . 

c) Statystyki zrealizowanej kampanii reklamowej dostępne są w oparciu o dane generowane 

przez adserwer Motointegrator.pl lub poprzez dane Google Analytics.  

d) Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji kampanii reklamowej, zleceniodawca może 

zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty planowanego zakończenia emisji danej 

kampanii lub jej części, określonej w danym zamówieniu. Po upływie powyższego terminu 

zgłoszenie reklamacji nie jest możliwe, zaś kampanię uznaje się w danym zakresie za 

zrealizowaną prawidłowo i zgodnie ze złożonym zamówieniem lub zawartą umową.  

5. Zasady emisji reklam  

a) Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji w serwisie Motointegrator.pl muszą spełniać 

warunki określone w regulaminie oraz specyfikacji technicznej dla reklam. 

b) Motointegrator.pl zastrzega sobie prawo do odmowy emisji reklamy bez podania 

przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z ich treści wynika, że 

są one sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub naruszają słuszne 

prawa osób trzecich.  

c) Motointegrator.pl zastrzega sobie prawo do odmowy emisji reklam, jeżeli ich treść lub 

forma jest sprzeczna z interesem Grupy Inter Cars S.A.  

d) Motointegrator.pl rezerwuje sobie prawo do odmowy emisji reklam lub zaprzestania jej 
emisji, jeśli uzna ją za dokuczliwą lub szkodliwą dla użytkowników serwisu. 

 

6. Treść i styl reklam  

6.1. Motointegrator.pl zastrzega sobie prawo do dodatkowego oznaczania reklam słowami 

“reklama”, “ogłoszenie płatne”, “sponsor”, “link sponsorowany”, "Przy współpracy z…", 

"Partner serwisu", "Sponsor serwisu/ konkursu" itp. lub równoznacznymi. 



Miejsca oraz możliwości promocyjne w MI 

 
Version: 19 Jun 2012 

 

4 

6.2. Motointegrator.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam.  

6.3. Zleceniodawca oświadcza i udziela gwarancji wobec Motointegrator.pl,  że emisja 

materiału reklamowego nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez Motointegrator.pl 

jakiegokolwiek wynagrodzenia (w tym tantiem) na rzecz twórców i/lub podmiotów praw 

pokrewnych uczestniczących przy tworzeniu i produkcji materiału reklamowego, pobieranych 

przez nich bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami 

autorskimi lub prawami pokrewnymi.  

7. Zasady kreacji reklamowej  

7.1. Podstawowe zasady: 

a) formy reklamowe mogą występować wyłącznie w objętościach określonych w "Specyfikacji 

technicznej";  

b) animacje mogą być używane w wybranych formach reklamowych pod warunkiem, że nie 

waga kreacji odpowiada danym formom reklamowym oraz nie zawiera elementy animacji 

uruchamianej automatycznie 

c) tapety będące połączone z innymi formami reklamowymi dopuszczalne są wyłącznie poza 

obszarem treściowym serwisu.  

d) kolorystyka tapety nie może być zbyt męcząca dla użytkowników i nie może obniżać 

istotnie czytelność serwisu;  

e) niedozwolona jest emisja reklam w formie komunikatów i ostrzeżeń systemowych; 

f) dźwięk w reklamie jest możliwy wyłącznie na wybranych formach reklamowych i nie może 

być odtwarzany automatycznie, a jedynie w wyniku wykonania akcji przez użytkownika (np.: 

najechanie kursorem myszki lub kliknięcie); 

8. Ochrona danych użytkowników 

a) Motointegrator nie wyraża zgody na umieszczanie skryptów w formach reklamowych, 

mających na celu śledzenie interakcji użytkowników, a także nie wyraża zgody na to aby 

reklama zmieniała lub podczytywała pliki cookie; 
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b) Zleceniodawca za pomocą kampanii reklamowych może zbierać dane użytkowników 

serwisu Motointegrator wyłącznie za zgodą Motointegratora, przy czym każdorazowo musi 

poinformować Motointegratora, jakie dane będą zbierane; 

e) Zleceniodawca gwarantuje, że żadne dane uzyskane w ramach prowadzonych kampanii na 

Motointegrator.pl nie będą wykorzystywane do innych celów, niż te do których zostały 

pozyskane, po akceptacji Motointegratora; 

9. Warunki techniczne – specyfikacja techniczna wszystkich form reklamowych oraz 

wytyczne dotyczące ich tworzenia dostępne są w zakładce: „Specyfikacja techniczna”.  

Specyfikacja techniczna form reklamowych 

Zakładka w Menu górnym.  

Element kierujący do landing page producenta, w ramach dedykowanych kampanii 

specjalnych np.: „Tydzień z Partnerem X” promującej produkty, opisy itp. danego dostawcy;  

• dostępność: cały serwis;  

• zakładka może prowadzić wyłącznie do strony znajdującej się w obszarze 

Motointegrator.pl; 

• zakładka może zawierać wyłącznie elementy tekstowe o długości maksymalnej do 20 

znaków ze spacjami; 

• zakładka może zawierać kolorystykę tła inną niż w serwisie Motointegrator; 

 

 

 

Linki promocyjne nad wyszukiwarką 

Na wszystkich stronach serwisu. Długość hasła do 15 znaków ze spacjami. Hasło może 

przekierowywać wyłącznie do strony w obszarze Motointegrator.pl; 

• dostępność: cały serwis; 

• ilość dostępnych linków: 3 

• format: txt; 
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• możliwość łączenia linków w celu umieszczenia dłuższego hasła; 

 

 

Pasek reklamowy pod belką górną.  

Element stały, z możliwością połączenia go graficznie z tłem; Istnieje możliwość rozwijania 

paska do rozmiaru 990x200px. Rozwijanie wyłącznie po akcji: 

• rozmiar 990x40px /990x200px po rozwinięciu; 

• dostępność: cały serwis lub strona główna serwisu lub warsztaty; 

• waga do 30kb; 

• format: gif/jpg/; 

• Po załadowaniu strony, pasek rozwijany powinien być gotowy do rozwinięcia 

po kliknięciu przycisku „ROZWIŃ”. Reklama nie może samoczynnie rozwijać 

się po załadowaniu strony; 

• Zwinięcie się paska reklamowego powinno następować każdorazowo po 

upływie jednej sekundy od kliknięcia przycisku „ZWIŃ” lub opuszczenia przez 

kursor myszy w pełni rozwiniętego obszaru kreacji; 

• Kreacja paska reklamowego rozwijanego powinna składać się z dwóch plików 

graficznych - jednego wyświetlanego w postaci zwiniętej (z przyciskiem 

rozwiń) oraz drugiego, zawierającego rozwiniętą całość kreacji (zarówno 

część stałą jak i rozwijaną, z przyciskiem zwiń w postaci krzyżyka). Pliki te 

będą wyświetlane zamiennie (a nie łącznie) w zależności od wykonanej akcji 

przez internautę;  

• Kreacja nie może występować jednocześnie z billboardem znajdującym się w 

obszarze kategorii produktowych; 
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Moduł główny serwisu.  

Rozmiar: 640x338 px, prezentujący promocje w „karuzeli”. Element występujący na stronie 

głównej serwisu. Kampanie realizowane na module, mogą przekierowywać użytkowników 

wyłącznie w obszarze Motointegrator.pl lub 300kucy.pl i siecwarsztatow.pl; 

• Rozmiar obrazka w module głównym serwisu: 640x296px; 

• Waga do 200kb; 

• Dostępność kreacji: wyłącznie strona główna serwisu; 

• Format: gif/jpg; 

 

 

 

Navibox/Rectangle.  

Rozmiar: 330x200 px – w prawej szpalcie strony głównej serwisu, znajdujący się w obszarze 

„Oferta dnia”, z możliwością prezentacji komercyjnej;  

• Dostępność: strona główna serwisu oraz warsztaty (w rozmiarze 290x250px); 

• Rozmiar: 330x200px; 

• Waga do 40kb; 

• format: gif/jpg/swf; 
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Box sponsorski.  

Znajdujący się pod częścią poświęconą promocji – element stały;  

• Rozmiar: 330x60px; 

• Waga: 10-30kb; 

• Format: gif/jpg; 

 

 

Tapeta  

Możliwość umieszczenia tapety z opcją połączenia z: paskami 990x40 na górze oraz na dole 

serwisu (cały serwis lub tylko SG Serwisu lub warsztaty) oraz billboardem (usługi lub 

kategorie produktowe), z linkowaniem wyłącznie w obszarze MI;  

• waga do 10kb,  

• format: gif/jpg; 

• Dostępność form: tapeta + billboard; tapeta + pasek górny/dolny; 
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Box 198x56px.  

Prezentacja logotypu w „karuzeli”, w której jest miejsce na 5 logotypów dostawców; format: 

gif/jpg (SG Serwisu). Box może przekierowywać wyłącznie w obszarze Motointegratora. 

 

Pasek reklamowy na dole serwisu. 

Rozmiar: 990x40 px. – element stały, z możliwością połączenia go graficznie z tłem; waga do 

30kb, format: gif/jpg/swf; (wyłącznie SG Serwisu): 

 

 

Box 120x130px. 

Dostępne 2 boksy w rozmiarze 120x130px lub jeden mały/duży w rozmiarze 120x260, 

wyświetlany w rozwijanym menu górnym w kategoriach produktowych; waga do 30kb, 

format: gif/jpg; (wyłącznie na całym serwisie). Boksy mogą przekierowywać użytkowników 

wyłącznie w obszarze Motointegratora. 
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Kategorie produktowe/producenci 

Billboard 750x100px.  

W kategorii produktowej, występujący bez paska 990x40px pod menu górnym, z 

możliwością połączenia go z tapetą; waga do 40kb, format: gif/jpg/swf; (dostępny w 

kategoriach produktowych lub usługach). Zleceniodawca powinien dostarczyć dwa pliki. 

Plik swf. oraz .gif lub .jpg, który byłby wyświetlany w przypadku braku Flash Playera w 

przeglądarce użytkowników;  

 

 

Wyświetlanie promowanych produktów w danej kategorii do 4 

produktów w 1 rzędzie;  

Format: gif/jpg; (kategorie produktowe). Zleceniodawca może wskazać maksymalnie 4 

produkty z danej kategorii produktowej, które mają być promowane w pierwszych 

wynikach wyszukiwania. Wyświetlane produkty mogą być tylko z obszaru 

Motointegratora. 
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Landing page produktowy  

Dedykowana strona danemu producentowi, wykorzystywana do np.: akcji typu „Tydzień 

z Partnerem X”. Wersja rozbudowana z możliwością połączenia z tłem, zakładką itp. 

Warunki techniczne oraz cenowe ustalane indywidualnie. 

Prezentowanie produktów dopasowanych do wyświetlonego produktu 

w danej kategorii oraz w polecanych produktach;  

Format dostępny w kategoriach produktowych. Zleceniodawca może wskazać 2-3 

produkty, które będą pojawiały się po wyborze produktu w danej kategorii produktowej. 

Produkty muszą znajdować się wyłącznie w obszarze Motointegratora. 

 

Obszar usług oraz warsztatów 

1. Box w rozmiarze 420x100px, znajdujący się w centralnej części serwisu, wyłącznie w obszarze 

„Warsztatów”; format: jpg/gif/swf; waga do 40kb. Box może być targetowany na 

województwa/miasta. 

 

Kontakt: 

marketing@motointegrator.pl 


