ORGANIZATOR I OGÓLNOPOLSKIEGO RANKINGU 12 GRUP SPOŁECZNYCH
LOGO wraz WWW FIRMY ZLECENIODAWCY w KALENDARZU I ORAN
VII –XII /2011

I-VI / 2012

VII-XII / 2012

dotyczy w dzielnicy Bałuty /Górna /Polesie /Śródmieście /Widzew/ wszystkie
UMOWA nr …./z 28 / 2011 r. /B/G/P/Ś/W/
zawarta w dniu …… kwietnia,…….. maja 2011 roku pomiędzy
1.ORGANIZATOREM IMAGEURO z siedzibą BOK / Oddział w Łodzi 90-441, przy al.
Kościuszki 123 lok 505 reprezentowaną przez mgr Jolantę PYRGIEL właściciel –
zleceniobiorcą , a zleceniodawcą
2. Firma …………………………………………………..zakres………………………………..... w Łodzi ………………
ul……………………………………………/……….Właściciel/Pełnomocnik ……………………………………………….
e-mail………………………………………….tel/fax......................................kom……………………………
§ 1. IMAGEURO po otrzymaniu na biuro@imageuro.pl pliku graficznego PDF/CDR LOGO
zleceniodawcy w formacie / 709 x 1181 pikseli / = 2,4 MB z przeznaczeniem do
06.05.11 r. umieszczenia na powierzchni o wym. 6 x 10 cm na 1 str. logo z adresem
WWW zleceniodawcy w plakatowym kalendarzu formatu A2 /o łącznej pow. 62x42 cm/ w
celu informacyjno-reklamowym o nakładzie 12 000 sztuk w jednej z 5 dzielnic przez półroczny okres oraz na części /30x60cm/ banneru 12m2 w centrum wybranej dzielnicy.
Powyższe dotyczy przesłania w terminie najpóźniej na drugi dzień po podpisaniu umowy
oraz otrzymanej wpłacie 1200 zł netto + 23 % VAT płatne na konto zleceniobiorcy.
IMAGEURO EEPB IMPORT-EXPORT Centrala 90-708 Łódź, ul. Próchnika 15 lok 34
nr rach. 79 1320 1537 0873 4088 2000 0001 Bank Pocztowy O/Ł Kościuszki 5/7
§ 2. Umowa niniejsza została zawarta na umieszczenie LOGO i WWW z kolportażem
12 000 szt. w 1 z 5 dzielnic plakatowego ściennego kalendarza przed VII/ 2011 r. na
półroczny okres.
& 3. Powyższe spójne z gwarancją 5 % rabatu ze strony Zleceniodawcy na
usługi/produkty oferowane dla Klientów posiadających wizytówką zleceniodawcy wyciętą
z kalendarza I ORAN IMAGEURO.
§ 5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. W przypadku
rezygnacji konieczne jest zastąpienie niezwłocznie firmą o identycznym profilu działania.
§ 6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego przed Sądem Rejonowym.
Zleceniodawca
Zleceniobiorca
Imię i Nazwisko / Podpis /Pieczęć

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE mgr JOLANTA PYRGIEL
Oddział 90-441 Łódź, al. Kościuszki 123 lok 505 A , biuro@imageuro.pl PON – PT 10:00-20:00
tel/fax 42 630 74 77 lub 507 527 524 ; 516 979 818

