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Zasady sprzedaży powierzchni reklamowych 

udostępnianych przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. 
 

§ 1. Zakres oferty i powierzchnie reklamowe 

1.  Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (WKD) udostępnia następujące powierzchnie reklamowe pod wynajem:  

1) wewnątrz pojazdów:  

  a) ramki formatu A3, 

  b) monitory LCD; 

2) na terenie zarządzanym przez WKD: 

a) billboardy o wymiarach 2,38 m x 5,04 m,  

b) ramki formatu A1 (wymiary 62 cm x 87 cm), w pionie, 

c) biletomaty (reklama na monitorze startowym),  

3) inne wskazane przez WKD powierzchnie i formy reklamy. 

2. WKD każdorazowo dla każdej powierzchni reklamowej wskazuje dostępne miejsca i terminy. WKD zastrzega, że nie 

wszystkie wymienione w pkt 1 ppkt 1), 2) i 3) powierzchnie mogą być dostępne.  

3. WKD udostępnia powierzchnie wyłącznie do umieszczania reklamy lub informacji. Wszystkie koszty związane                              

z projektowaniem, przygotowaniem, wykonaniem, umieszczeniem (dotyczy tylko billboardów) i ewentualnym 

demontażem (dotyczy tylko billboardów) reklamy/informacji leżą po stronie Zleceniodawcy.  

4. W przypadku nośników typu billboard po zakończeniu terminu ekspozycji reklamy Zleceniodawca zobowiązany jest 

do usunięcia reklamy na swój koszt. Poprzez usunięcie reklamy rozumie się przywrócenie do stanu sprzed 

zamieszczenia reklamy. Pozostałe formy reklamy, tj. plakaty formatu A3, A1, plansze/ treści reklamowe zamieszczone 

na monitorach LCD w pociągach i na ekranie startowym na biletomatach zamieszcza i usuwa WKD. 

 

§ 2. Podstawy świadczenia usług reklamowych 

1. WKD udostępnia informacje o możliwości wynajęcia powierzchni reklamowych na stronie internetowej 

www.wkd.com.pl. Szczegółowe informacje na temat aktualnie dostępnych miejsc i terminów można uzyskać, 

kontaktując się z WKD: e-mail: marketing@wkd.com.pl,  tel. nr. 22 755 47 60 wew. 3.  

2. WKD udostępnia powierzchnie reklamowe jedynie w oparciu o prawidłowo wypełniony i podpisany druk zmówienia. 

Wzory zamówień wraz z cennikiem stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do niniejszych Zasad.  

3.  Najpóźniej w momencie składania zamówienia Zleceniodawca zobowiązany jest do przedłożenia projektu/treści  

reklamy do wglądu dla WKD – Spółka może nie wyrazić zgody na ekspozycję plakatów/planszy/spotu/treści reklamy                                               

w zaproponowanej przez Zleceniodawcę formie i odmówić realizacji zamówienia. Każda zmiana treści reklamy/grafiki 

plakatu/planszy/spotu w trakcie ekspozycji wymaga „zaakceptowania” nowej wersji plakatu/spotu/treści reklamy przez 

WKD. 

4. Po „zaakceptowaniu” przez WKD plakatu/spotu/ treści reklamy i złożeniu zamówienia zostanie wystawiona faktura, 

którą Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić przed realizacją zamówienia przelewem na rachunek bankowy lub                    

w kasie w siedzibie Spółki (kasa czynna w pn., wt., czw. w godzinach 8:30-14:00) i przesłać potwierdzenie dokonania 

opłaty mailowo: marketing@wkd.com.pl  lub na nr faks: 22 755-20-85. 

  5. WKD nie dokonuje rezerwacji powierzchni reklamowych. Miejsca reklamowe wynajmowane są na podstawie 

przesłanego, prawidłowo wypełnionego i podpisanego druku zamówienia  wraz z zatwierdzonym przez WKD 

projektem plakatu/ planszy/spotu/treści reklamy oraz dokonanej wpłaty za wynajęte powierzchnie. 

6. WKD zastrzega, że nie wszystkie powierzchnie reklamowe mogą być dostępne do wynajęcia. Przed złożeniem 

zamówienia należy wcześniej potwierdzić czy zamówienie w danym terminie może być zrealizowane kontaktując się 

z WKD: e-mail: marketing@wkd.com.pl,  tel. nr. 22 755 47 60 wew. 3.  
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7. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym RODO). 

Klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik nr 1 do każdego z wzorów zamówień na wynajęcie powierzchni 

reklamowej. 

 

§ 3. Powierzchnia reklamowa w pojazdach 

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. udostępnia wewnątrz pojazdów następujące powierzchnie reklamowe: 

1) Ramki formatu A3 (wymiary 31 cm x 43 cm) w pionie i w poziomie. Wymiary obrazu  widocznego w świetle 

ramki  wynoszą 28 cm x 40 cm.  

a) W jednym pojeździe serii: 

-  EN97 znajduje się 6 szt. ramek formatu A3 w pionie (po 3 szt. na skład/wagon) oraz 4 szt. ramek 

formatu A3 w poziomie (po 2 szt. na skład/wagon)  

- EN100 znajdują się 4 szt. ramek formatu A3 w poziomie (po 2 szt. na skład/wagon)  

z przeznaczeniem dla Zleceniodawcy. Wszystkie ramki znajdują się na końcu składu/wagonu. 

b) Plakaty formatu A3 w pociągach zamieszcza i usuwa WKD.  

c) Przygotowanie projektu oraz wydruk gotowego plakatu reklamowego do zamieszczenia w ramkach A3 

w pociągach WKD leży po stronie Zleceniodawcy.  

d) Zleceniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakość i treść przekazanych do WKD materiałów 

reklamowych, a w szczególności zapewnia, że nie naruszają one przepisów prawa, zasad współżycia 

społecznego, dobrych obyczajów oraz praw autorskich osób trzecich. 

e) Wydrukowane plakaty A3 należy dostarczyć minimum 4 dni robocze przed planowanym terminem 

wywieszenia do siedziby WKD do Grodziska Mazowieckiego ul. Stefana Batorego 23 (wjazd                                     

od ul. Radońskiej), Wydział  Marketingu i Reklamy pok. nr 114, w godz. 7:30-14:00.  

f) Ceny wynajęcia ramek A3 na okres nie przekraczający 2 tygodni ekspozycji reklamy liczone są jako 70% 

ceny obowiązującej w cenniku za wynajęcie ramki formatu A3 a na okres powyżej 2 tygodni jako 100% 

obowiązującej ceny. 

g) Dostarczone  przez Zleceniodawcę plakaty reklamowe formatu A3 zostaną zamieszczone przez WKD                  

w ramkach formatu A3 znajdujących się w pojazdach na wynajęty przez Zleceniodawcę termin, po 

opłaceniu faktury VAT wystawionej zgodnie z zamówieniem. Zleceniodawca zobowiązany jest przesłać 

potwierdzenie dokonania opłaty na adres mailowy: marketing@wkd.com.pl niezwłocznie po dokonaniu 

wpłaty.  

h) Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie plakatów reklamowych 

Zleceniodawcy. Zleceniodawca zobowiązany jest do dostarczenia 2-3 sztuk plakatów dodatkowo                       

(na zapas) w celu ewentualnego uzupełnienia braków spowodowanych dewastacją. 

i) W przypadku dostarczenia plakatów do WKD, ale dokonania opłaty przez Zleceniodawcę po terminie 

rozpoczęcia ekspozycji wskazanej w zamówieniu, WKD zamieści plakaty formatu A3 w ciągu 4 dni 

roboczych od dostarczenia przez Zleceniodawcę potwierdzenia dokonania opłaty na adres mailowy: 

marketing@wkd.com.pl. Niezależnie od  wynajętego okresu ekspozycji plakaty będą wyeksponowane 

tylko do daty wskazanej na zamówieniu (ostatniego dnia terminu ekspozycji). 

j) W przypadku dokonania przez Zleceniodawcę opłaty w terminie, ale dostarczenia plakatów A3 do WKD 

po terminie rozpoczęcia ekspozycji wskazanej w zamówieniu, WKD zamieści plakaty formatu A3 w ciągu 

4 dni roboczych od otrzymania plakatów. Niezależnie od wynajętego okresu ekspozycji plakaty będą 

wyeksponowane tylko do daty wskazanej na zamówieniu (ostatniego dnia terminu ekspozycji). 

k) W trakcie trwania miesięcznej ekspozycji plakaty formatu A3 mogą być wymienione jeden raz. Podczas 

krótszej ekspozycji niż jeden miesiąc nie ma możliwości wymiany plakatów na inne. Plakaty A3 zostaną  

wymienione w ciągu 4 dni roboczych od daty ich dostarczenia przez Zleceniodawcę. 

2) Monitory LCD 

a) W jednym pojeździe zamieszczonych jest 8 monitorów LCD (po 4 szt. na skład/wagon). 

b) Minimalne zamówienie to emisja spotu/planszy reklamowej na średnio 88 monitorach LCD w pociągach 

WKD przez okres 1 tygodnia. Materiały reklamowe emitowane są bez dźwięku. 
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c) Przygotowanie gotowego spotu/planszy reklamowej do zamieszczenia na monitorach LCD w pociągach 

WKD leży po stronie Zleceniodawcy. Spot reklamowy powinien być przygotowany bez dźwięku.  

d) Zleceniodawca powinien dostarczyć gotowy do zamieszczenia spot/planszę w jednym z podanych 

formatów plików:  jpg, png, mp4 o rozdzielczości 1920x1080 pixeli. Wymagana ścieżka audio w filmie – 

kodek MP3, kodek wideo H.264. 

e) Zleceniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakość i treść przekazanych do WKD materiałów 

reklamowych, a w szczególności zapewnia, że nie naruszają one przepisów prawa, zasad współżycia 

społecznego, dobrych obyczajów oraz praw autorskich osób trzecich. 

f) Dostarczony przez Zleceniodawcę spot/ planszę na monitorach LCD zamieszcza i usuwa WKD. 

g) Zleceniodawca zobowiązany jest do przesłania spotu/planszy reklamowej do zamieszczenia na średnio 

88. monitorach LCD minimum 7 dni przed planowanym terminem emisji na adres: 

marketing@wkd.com.pl. Spot/plansza reklamowa na monitorach LCD w pociągach WKD  emitowana 

jest nie rzadziej niż co 15 minut. 

h) Przesłany przez Zleceniodawcę spot/plansza reklamowa będzie emitowana na średnio 88. monitorach 

LCD na wskazany przez Zleceniodawcę termin emisji po opłaceniu faktury VAT wystawionej zgodnie                    

z zamówieniem. Zleceniodawca zobowiązany jest przesłać potwierdzenie dokonania opłaty na adres 

mailowy: marketing@wkd.com.pl niezwłocznie po dokonaniu wpłaty.  

3) Inne powierzchnie i formy reklamy do uzgodnienia indywidualnie. 

 

§ 4. Powierzchnia reklamowa na terenie zarządzanym przez WKD 

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. udostępnia na terenie zarządzanym przez WKD następujące powierzchnie 

reklamowe: 

1) Nośniki wielkoformatowe (billboardy) o wymiarach 2,38 m x 5,04 m, zlokalizowane są na stacjach                                       

i przystankach osobowych: Warszawa Śródmieście WKD, Warszawa Ochota WKD, Warszawa Zachodnia WKD, 

Warszawa Reduta, Warszawa Raków, Michałowice, Pruszków WKD, Podkowa Leśna Główna, Grodzisk 

Mazowiecki Piaskowa, Grodzisk Mazowiecki Radońska, 

a) Przygotowanie projektu, wydruk gotowego plakatu reklamowego, naklejenie na wskazany przez WKD 

nośnik(zgodnie z lokalizacją wskazaną na zamówieniu) oraz usunięcie po terminie ekspozycji leży po 

stronie Zleceniodawcy.  

b) Ceny wynajęcia billboardów na okres nie przekraczający 2 tygodni ekspozycji reklamy liczone są jako 

70% ceny obowiązującej w cenniku za wynajęcie billboardów a na okres powyżej 2 tygodni jako 100% 

obowiązującej ceny. 

c) Zleceniodawca zamieszcza reklamy we własnym zakresie na nośnikach w lokalizacjach wskazanych 

przez Zleceniodawcę w zamówieniu. 

d) Zleceniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakość i treść materiałów reklamowych 

zamieszczonych na nośnikach wynajętych od WKD, a w szczególności zapewnia, że nie naruszają one 

przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów oraz praw autorskich osób 

trzecich. 

e) Miejsca reklamowe zostaną udostępnione na wynajęty przez Zleceniodawcę termin, po opłaceniu 

faktury VAT wystawionej zgodnie z zamówieniem. Zleceniodawca zobowiązany jest przesłać 

potwierdzenie dokonania opłaty na adres mailowy: marketing@wkd.com.pl niezwłocznie po 

dokonaniu wpłaty. Zleceniobiorca po otrzymaniu na ww. adres potwierdzenia dokonania wpłaty 

potwierdzi lokalizację wynajętych nośników reklamowych. 

f) WKD nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie plakatów reklamowych 

Zleceniodawcy. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia plakatu reklamowego Zleceniodawca 

niezwłocznie, we własnym zakresie, wymieni plakat na nowy. Zleceniodawca jest zobowiązany do 

zapewnienia estetycznego wyglądu reklamy przez cały okres ekspozycji.  

g) Po zakończeniu terminu ekspozycji reklamy Zleceniodawca zobowiązany jest do usunięcia reklamy na 

swój koszt. Poprzez usunięcie reklamy rozumie się usunięcie plakatu z reklamą Zleceniodawcy oraz 

oklejenie na nowo nośnika reklamą/informacją WKD z treścią przesłaną przez WKD. Zleceniodawca 

ponosi koszty oczyszczenia nośnika z reklamy Zleceniodawcy, wydruku reklamy/informacji WKD                           

i ponownego oklejenia wynajętych nośników reklamowych. Parametry dla druku plakatów typu billboard:  

mailto:marketing@wkd.com.pl
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- billboard – format 504 cm x 238 cm 

                        - podłoże – blueback 120g. 

                       Zleceniodawca zobowiązany jest do estetycznego i prawidłowego (z odpowiednią dbałością) 

zamieszczenia reklamy/informacji WKD. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w oczyszczeniu 

nośnika i zamieszczeniu plakatu WKD, WKD wystąpi do Zleceniodawcy o ponowne oczyszczenie                          

i wyklejenie nośnika, jeżeli Zleceniodawca nie wykona prac w ciągu 3 dni, WKD oczyści i wyklei nośnik 

a kosztami obciąży Zleceniodawcę na podstawie wystawionej przez WKD faktury VAT.   

h) WKD zobowiązuje się do udostępnienia tablic reklamowych na wybranych przez Zleceniodawcę 

lokalizacjach  i w terminie zgodnym z zamówieniem po zaakceptowaniu przez WKD plakatu/treści 

reklamy oraz po opłaceniu przez Zleceniodawcę faktury VAT wystawionej  zgodnie ze złożonym 

zamówieniem. 

i) Przed przystąpieniem do wyklejania nośników należy zgłosić do WKD na adres e-mail: 

marketing@wkd.com.pl lub telefonicznie nr 22 755 47 60 wew.3, termin w którym nastąpi wyklejenie,                

ze względu na stały dozór i całodobową ochronę stacji/przystanków osobowych przez właściwe służby.  

j) W przypadku, gdy opłata została dokonana przez Zleceniodawcę po terminie rozpoczęcia ekspozycji 

wskazanej w zamówieniu, termin ekspozycji nie zostanie przedłużony, plakaty będą wyeksponowane 

tylko do daty wskazanej na zamówieniu. 

k) W przypadku, gdy plakaty zostały zawieszone przez Zleceniodawcę po terminie rozpoczęcia ekspozycji 

wskazanej w zamówieniu i opóźnienie to nie jest spowodowane z winy WKD, niezależnie od wynajętego 

okresu ekspozycji plakaty będą wyeksponowane tylko do daty wskazanej na zamówieniu (ostatniego 

dnia terminu ekspozycji). 

2) Ramki formatu A1 (wymiary 62 cm x 87 cm), w pionie, zlokalizowane na budynkach stacyjnych: Warszawa 

Śródmieście WKD, Michałowice, Komorów, Pruszków WKD, Grodzisk Mazowiecki Radońska. 

a) Przygotowanie projektu oraz wydruk gotowego plakatu reklamowego do zamieszczenia w ramkach A1                                      

leży po stronie Zleceniodawcy.  

b) Zleceniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakość i treść przekazanych do Zleceniobiorcy 

materiałów reklamowych, a w szczególności zapewnia, że nie naruszają one przepisów prawa, zasad 

współżycia społecznego, dobrych obyczajów oraz praw autorskich osób trzecich. 

c) Wydrukowane plakaty A1 należy dostarczyć minimum 4 dni robocze przed planowanym terminem 

wywieszenia do siedziby WKD do Grodziska Mazowieckiego ul. Stefana Batorego 23 (wjazd                                     

od ul. Radońskiej), Wydział  Marketingu i Reklamy pok. nr 114, w godz. 7:30-14:00.  

d) Plakaty w ramkach formatu A1 zamieszcza i usuwa WKD.  

e) Ceny wynajęcia ramek A1 na okres nie przekraczający 2 tygodni ekspozycji reklamy liczone są jako 70% 

ceny obowiązującej w cenniku za wynajęcie ramki formatu A1 a powyżej 2 tygodni 100% obowiązującej 

ceny. 

f) Dostarczone  przez Zleceniodawcę plakaty reklamowe formatu A1 zostaną zamieszczone przez WKD                  

w ramkach formatu A1 w lokalizacjach wskazanych na zamówieniu na wynajęty przez Zleceniodawcę 

termin, po opłaceniu faktury VAT wystawionej zgodnie z zamówieniem. Zleceniodawca zobowiązany 

jest przesłać potwierdzenie dokonania opłaty na adres mailowy: marketing@wkd.com.pl niezwłocznie 

po dokonaniu wpłaty.  

g) WKD nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie plakatów reklamowych 

Zleceniodawcy. Zleceniodawca zobowiązany jest do dostarczenia kilku plakatów dodatkowo (na zapas) 

w celu ewentualnego uzupełnienia przez WKD braków spowodowanych dewastacją. 

h) W przypadku dostarczenia plakatów do WKD, ale dokonana opłaty przez Zleceniodawcę po terminie 

rozpoczęcia ekspozycji wskazanej w zamówieniu, WKD zamieści plakaty formatu A1 w ciągu 4 dni 

roboczych od dostarczenia przez Zleceniodawcę potwierdzenia dokonania opłaty na adres mailowy: 

marketing@wkd.com.pl. Niezależnie od  wynajętego okresu ekspozycji plakaty będą wyeksponowane 

tylko do daty wskazanej na zamówieniu (ostatniego dnia terminu ekspozycji). 

i) W przypadku dokonania przez Zleceniodawcę opłaty w terminie ale dostarczenia plakatów A1 do WKD 

po terminie rozpoczęcia ekspozycji wskazanej w zamówieniu, WKD zamieści plakaty formatu A1 w ciągu 

4 dni roboczych od otrzymania plakatów. Niezależnie od  wynajętego okresu ekspozycji plakaty będą 

wyeksponowane tylko do daty wskazanej na zamówieniu (ostatniego dnia terminu ekspozycji). 
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j) W trakcie trwania miesięcznej ekspozycji plakaty formaty A1 mogą być wymienione jeden raz. Podczas 

krótszej ekspozycji niż jeden miesiąc nie ma możliwości wymiany plakatów na inne. Dostarczone plakaty 

A1 zostaną  wymienione w ciągu 4 dni roboczych od dostarczenia ich przez Zleceniodawcę. 

3) Monitory startowe na biletomatach zlokalizowanych na stacjach i przystankach osobowych linii WKD 

a) Minimalne zamówienie na emisję planszy/treści reklamy w 30 szt. automatów biletowych przez okres                     

1 tygodnia. 

b) Przygotowanie gotowej do zamieszczenia planszy/treści reklamowej leży po stronie Zleceniodawcy.  

c) Planszę/treść reklamową Zleceniodawca powinien dostarczyć w pliku pdf, o rozdzielczości 1024x768 

pixeli, wielkość pliku maksymalnie 1 MB, u dołu grafiki powinien znaleźć się napis „DOTKNIJ EKRANU 

ABY KUPIĆ BILET”, na adres: marketing@wkd.com.pl. 

d) Planszę/treść reklamową zamieszcza i usuwa WKD. 

e) Zleceniodawca zobowiązany jest do przesłania planszy/treści reklamowej do zamieszczenia                                

na monitorach startowych 30 biletomatów minimum 7 dni przed planowanym terminem emisji. 

f) Zleceniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakość i treść przekazanych do Zleceniobiorcy 

materiałów reklamowych, a w szczególności zapewnia, że nie naruszają one przepisów prawa, zasad 

współżycia społecznego, dobrych obyczajów oraz praw autorskich osób trzecich. 

g) Przesłana przez Zleceniodawcę plansza/treść reklamy będzie emitowana na 30 monitorach startowych 

biletomatów w terminie emisji wskazanym przez Zleceniodawcę na zamówieniu po opłaceniu faktury 

VAT wystawionej zgodnie z zamówieniem. Zleceniodawca zobowiązany jest przesłać potwierdzenie 

dokonania opłaty na adres mailowy: marketing@wkd.com.pl niezwłocznie po dokonaniu wpłaty.  

h) W przypadku, gdy plansza/treść reklamowa zaakceptowana przez WKD została dostarczona do WKD, 

ale opłata została dokonana przez Zleceniodawcę po terminie rozpoczęcia ekspozycji wskazanej                             

w zamówieniu, WKD zamieści planszę/treść reklamy w ciągu 4 dni roboczych od dostarczenia przez 

Zleceniodawcę potwierdzenia dokonania opłaty na adres mailowy: marketing@wkd.com.pl. 

Niezależnie od wynajętego okresu ekspozycji plansza/treść reklamy będzie wyeksponowana tylko do 

daty wskazanej na zamówieniu (ostatniego dnia terminu ekspozycji). 

i) W przypadku dokonania przez Zleceniodawcę opłaty w terminie, ale plansza/treść reklamy 

zaakceptowana przez WKD została dostarczona przez Zleceniodawcę do WKD po terminie rozpoczęcia 

daty emisji wskazanej w zamówieniu, WKD zamieści planszę/treść reklamy w ciągu 4 dni roboczych                  

od jej otrzymania. Niezależnie od wynajętego okresu emisji planszę/treść reklamy będą wyeksponowane 

tylko do daty wskazanej na zamówieniu (ostatniego dnia terminu ekspozycji). 

4) Inne formy reklamy do uzgodnienia indywidualnie. 

 

§ 5. Pozostałe formy ekspozycji reklamy 

1. W przypadku pozostałych form ekspozycji, o których mowa w § 1 za umieszczenie materiałów reklamowych                                 

w terminach uzgodnionych z WKD odpowiada Zleceniodawca lub WKD w zależności od poczynionych uzgodnień                                

i od wynajętej powierzchni reklamowej.  

2. Wszelkie czynności związane z opracowaniem projektu oraz wykonaniem reklamy wykonuje Zleceniodawca na własny 

koszt i ryzyko.  

§ 6.  Cennik reklamy  

1. Ceny minimalne za wynajem powierzchni pod poszczególne formy reklamy określa „Cennik”, który stanowi Załącznik 

nr 2 do niniejszych Zasad.  

2. WKD nie udziela rabatów. 

3. Ceny na inne powierzchnie i formy reklamy są ustalane indywidualnie. 

4. Ceny dla agencji reklamowych za wynajęcie powierzchni reklamowej na monitorach LCD zamieszczonych                                   

w pociągach WKD są ustalane indywidualnie. 

 

§ 7. Postanowienia ogólne 

1. WKD ma prawo odmówić ekspozycji reklamy w przypadku niezgodności z zapisami §8. Informacja o braku zgody                      

na publikację zaproponowanej reklamy przekazywana będzie Zleceniodawcy na piśmie. W przypadkach budzących 

wątpliwości powołana może zostać komisja spośród pracowników WKD, która wyda opinię. 

mailto:marketing@wkd.com.pl
mailto:marketing@wkd.com.pl
mailto:marketing@wkd.com.pl
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2.  WKD jest uprawniona, bez uzyskiwania odrębnej zgody, do wykonywania zdjęć eksponowanych reklam                                          

i ich bezpłatnego wykorzystywania do celów promujących swoją działalność.  

3.  Zleceniodawca odpowiada za wszelkie szkody w mieniu powstałe przy wykonywaniu przez niego prac związanych                   

z nanoszeniem, zmianą, odnowieniem, naprawą oraz usunięciem reklamy. Podstawą ustalenia rodzaju i rozmiaru 

szkody jest sporządzony protokół podpisany przez osobę upoważnioną przez Zleceniodawcę oraz przez 

przedstawiciela WKD. 

§ 8. Treść reklamy 

1. Zleceniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakość i treść przekazanych do Zleceniobiorcy materiałów 
promocyjnych, a w szczególności zapewnia, że nie będą one naruszały przepisów prawa, zasad współżycia 
społecznego, dobrych obyczajów oraz praw autorskich osób trzecich. 

2.Plakat/plansza/spot/treść reklamowa nie może być niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności 
naruszać dóbr osobistych, stanowić czynu nieuczciwej konkurencji, a także ze względu na treść lub formę godzić                          
w dobre obyczaje. Ponadto  nie może ona godzić w uzasadnione interesy WKD. 

3. Przekaz reklamowy w szczególności nie może: naruszać godności ludzkiej; zawierać treści dyskryminujących ze 
względu na rasę, płeć, narodowość, pochodzenie etniczne, wyznanie lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy 
orientację seksualną; ranić przekonań religijnych lub politycznych; zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu 
rozwojowi małoletnich; sprzyjać zachowaniem zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska, 
dotyczyć sfery obyczajowej, zachęcać i propagować zachowania agresywne, akty przemocy lub innego rodzaju 
zachowania antyspołeczne i podważające wartości społeczne.  

4. WKD ma prawo odmówić publikacji reklamy bez podawania przyczyny. W szczególności dotyczy to treści  i informacji 
mogących zaszkodzić wizerunkowi  i dobremu imieniu WKD.  

5. Przesyłając podpisane zamówienie, Zleceniodawca oświadcza, że posiada zgodę osób widocznych na projekcie 
reklamy na wykorzystanie ich wizerunku w pełnym zakresie objętym zamówieniem oraz że ekspozycja tej reklamy nie 
narusza praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia do WKD przez osobę trzecią z roszczeniami dotyczącymi 
ekspozycji reklamy, Zleceniodawca zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia WKD od obowiązku świadczeń                    
z tego tytułu oraz do zwrotu poniesionych przez nią wydatków związanych z takimi roszczeniami.  

6. W razie stwierdzenia któregokolwiek z przypadków wskazanych w pkt. 2 i 3 bądź jeżeli treść lub forma reklamy jest 
niezgodna z zaakceptowanym projektem, WKD ma prawo do anulowania zamówienia oraz odmowy ekspozycji reklamy, 
żądania od Zleceniodawcy jej usunięcia bądź samodzielnego usunięcia na jego koszt, bez prawa Zleceniodawcy do 
jakichkolwiek roszczeń. W przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych przez WKD w chwili akceptacji reklamy,                           
a w szczególności potwierdzających fakt reklamowania podmiotu działającego niezgodnie z prawem, WKD może 
anulować zamówienie oraz zatrzymać czynsz za najem powierzchni reklamowej bez prawa do jakichkolwiek roszczeń 
ze strony Zleceniodawcy.  

7. W razie stwierdzenia, że projekt plakatu/planszy/spotu/treści reklamowej jest niezgodny z zaakceptowanym przez WKD 
projektem, niezależnie od postanowień określonych w pkt 5 może skutkować nałożeniem kary umownej w wysokości                    
2 000,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc złotych).  

8. W trakcie trwania zlecenia na wynajem powierzchni reklamowej Zleceniodawca może dokonać zmiany treści reklamy 
wyłącznie za zgodą WKD. Na nośniku reklamowym zmiany treści reklamy dokonuje się po zatwierdzeniu przez WKD 
nowego projektu.  

§ 9. Termin ekspozycji reklamy 

1. Zatwierdzenie projektu reklamy oraz podpisanie zamówienia przez WKD (obie czynności muszą być spełnione 

jednocześnie) jest równoznaczne z wynajęciem powierzchni reklamowej.  

2. W przypadku nieterminowego dostarczenia materiałów reklamowych wymienionych w §3 i §4 lub/i niedokonania 

płatności za wynajęcie powierzchni reklamowych oraz nie przesłania potwierdzenia dokonania płatności przed 

planowanym terminem ekspozycji, WKD nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w terminie rozpoczęcia 

ekspozycji reklamy.  

3. Zmiana terminu ekspozycji może nastąpić wyłącznie za zgodą WKD przed jej planowanym rozpoczęciem.  

4. Termin ekspozycji reklamy wewnątrz pojazdu nie może być krótszy niż jeden tydzień.  

5. Termin ekspozycji reklamy w ramkach A1 oraz na monitorach startowych na biletomatach nie może być krótszy niż 

jeden tydzień.  

6. Zleceniodawca po zakończeniu terminu ekspozycji reklamy zobowiązany jest do jej niezwłocznego usunięcia                             

z nośników typu billboard na swój koszt. Poprzez usunięcie reklamy rozumie się: usunięcie plakatu z reklamą 

Zleceniodawcy oraz oklejenie na nowo nośnika reklamą/informacją WKD z treścią przesłaną przez WKD. 
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Zleceniodawca ponosi koszty oczyszczenia nośnika z reklamy Zleceniodawcy, wydruku reklamy/informacji WKD                           

i ponownego oklejenia wynajętych nośników reklamowych.  

7. Reklamy/treści zamieszczone na nośnikach reklamowych typu: ramki A3 w pojazdach, ramki A1 na budynkach 

stacyjnych, monitory LCD w pojazdach oraz ekran startowy biletomatów usuwane są przez WKD. Powierzchnie 

reklamowe wskazane w §1 ust. 1 pkt 3) usuwane są na zasadach ustalonych pomiędzy WKD a Zleceniodawcą.  

8. W przypadku, gdy Zleceniodawca spóźnia się z usunięciem reklamy zamieszczonej na nośnikach typu billboard 

powyżej 3 dni od ostatniego dnia wynajmu, WKD ma prawo wynająć firmę zewnętrzną do usunięcia reklamy i kosztami 

jej usunięcia obciążyć Zleceniodawcę. Niezależnie od pokrycia kosztów usunięcia reklamy, Zleceniodawca obciążony 

zostanie kosztami za każdy dodatkowy dzień ekspozycji w kwocie 50 zł netto (słownie: pięćdziesiąt złotych, 00/100) 

powiększony o podatek VAT, na podstawie faktury VAT.  

9. WKD zobowiązuje się do zaproponowania Zleceniodawcy zastępczego terminu najmu nośników reklamowych                           

w przypadku, gdy WKD nie może udostępnić  nośników  w uzgodnionym terminie lub zaproponowania zastępczego 

nośnika reklamowego w przypadku jeżeli wystąpią okoliczności nieprzewidziane w chwili akceptowania  zamówienia 

przez WKD. Jeżeli zaproponowany przez WKD termin najmu nośników reklamowych lub nośniki reklamowe nie 

zostaną  zaakceptowane przez Zleceniodawcę  wynagrodzenie należne WKD zostaje proporcjonalne obniżone za 

okres, w którym WKD nie mogła udostępnić nośnika reklamowego i WKD zobowiązuje się do zwrotu opłaconej przez 

Zleceniodawcę należności.      

 

§ 10. Postępowanie i odpowiedzialność odszkodowawcza w przypadkach uszkodzenia reklamy 

1. WKD ponosi odpowiedzialność tylko za szkody powstałe z przyczyn zawinionych przez WKD. Odpowiedzialność 

odszkodowawcza WKD obejmuje rzeczywiste straty poniesione przez Zleceniodawcę. WKD nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Zleceniodawcy, osób trzecich np. w wyniku aktów wandalizmu, siły 

wyższej, kolizji, itp.  

2.  WKD zobowiązana jest do odnowienia bądź ponownego wykonania reklamy na własny koszt jedynie wówczas, gdy 

WKD ponosi odpowiedzialność za jej zniszczenie. W pozostałych przypadkach koszty wykonania, odnowienia lub 

naprawy reklamy ponosi Zleceniodawca.  

3. W przypadkach uszkodzenia lub zniszczenia reklamy (dotyczy billboardów) z przyczyn niezawinionych przez WKD, 

Zleceniodawca jest zobowiązany w terminie uzgodnionym z pracownikami WKD do dokonania odpowiednio jej 

wymiany, ewentualnych poprawek bądź renowacji na własny koszt i ryzyko. Zleceniodawca może odmówić dokonania 

wymiany, ewentualnych poprawek bądź renowacji na własny koszt i ryzyko. bądź ponownego wykonania reklamy. 

Odmowa jest równoznaczna z zakończeniem ekspozycji. W tej sytuacji Zleceniodawcy nie przysługuje zwrot 

poniesionych kosztów ekspozycji oraz naniesienia i usunięcia reklamy. Ponadto, nie oznacza to zwolnienia 

Zleceniodawcy z obowiązku usunięcia reklamy i przywrócenia nośnika do stanu sprzed jej zwieszeniem. 

 

§ 11. Warunki płatności 

1. Po zaakceptowaniu przez WKD projektu plakatu/planszy/spotu/treści reklamy oraz WKD wystawi fakturę VAT zgodnie                                           

ze złożonym zamówieniem.  

2. Fakturę należy opłacić przed terminem ekspozycji – termin płatności zostanie wskazany na fakturze VAT. 

Zleceniodawca zobowiązany jest przesłać potwierdzenie dokonania opłaty na adres mailowy: 

marketing@wkd.com.pl niezwłocznie po dokonaniu wpłaty. W przypadku najmu powierzchni reklamowej                                   

do 3 miesięcy faktura wystawiona zostanie jednorazowo, a w przypadkach gdy obejmuje okres dłuższy niż 3 miesiące, 

wystawiana będzie co miesiąc, chyba, że Strony ustalą inaczej. 

3. Zapłata należności z tytułu realizacji zamówienia płatna jest na konto wskazane na fakturze lub w kasie biletowej                       

w siedzibie WKD w Grodzisku Mazowieckim. 

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego WKD.  

5. Za każdy dzień zwłoki w płatności Zleceniodawcy naliczone zostaną odsetki w wysokości ustawowej.  

6. Należność z tytułu realizacji zamówienia będzie regulowana przez Zleceniodawcę w pełnej wysokości również                                    

w przypadku niewykorzystania udostępnionej powierzchni reklamowej z przyczyn leżących po jego stronie.  

§ 12. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach sprzedaży powierzchni reklamowych udostępnianych przez 

Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  

mailto:marketing@wkd.com.pl
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Załączniki:  

1. Załącznik nr 1. Wzory zamówień na wynajem powierzchni pod reklamę 

-  Wzór zamówienia na wynajem ramek formatu A3 

-  Wzór zamówienia na wynajem powierzchni reklamowej na monitorach LCD 

-  Wzór zamówienia na wynajem nośników typu billboard 

-  Wzór zamówienia na wynajem ramek formatu A1 

-  Wzór zamówienia na emisję planszy reklamowej w 30. biletomatach na ekranie startowym 

2. Załącznik nr 2. Cennik za udostępnienie miejsc reklamowych 
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Załącznik nr 1 Wzory zamówień na wynajem powierzchni pod reklamę 
 

.....................................................                                                                    Grodzisk Maz. dn.  ......................r. 

         pieczątka Zleceniodawcy 

         z nazwą i siedzibą firmy 

ZAMÓWIENIE 
NA WYNAJEM RAMEK FORMATU A3 

Warszawka Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 
ul. Stefana Batorego 23 
05-825 Grodzisk Maz. 
 (Zleceniobiorca) 

 
........................................ z siedzibą w ..................... przy ul. ............................., posiadający  
NIP ...............................,  REGON/PESEL ...........................................  (Zleceniodawca) zamawia  zamieszczenie  plakatów reklamowych / 
informacyjnych w ramkach formatu A-3 (w poziomie/ w pionie) umieszczonych w wagonach kolejki WKD o wymiarach 31 cm x 43 cm.  
Wymiary obrazu widocznego w świetle ramki wynoszą 28 cm x 40 cm.  
 
Ilość                        -  ……. sztuk (pion/poziom*) 

Cena jednostkowa  -   120 zł/szt. 

Wartość zamówienia  -   ………………. zł netto powiększone o podatek VAT 23% 

Termin realizacji        -   od …………………….r. do ……………....................r. 

Forma płatności  - płatność z góry na podstawie faktury VAT, w kasie WKD w siedzibie Spółki przy ul. Stefana Batorego 23 lub przelewem na 
rachunek: 

                                Bank PeKao S.A. 
                                ul. Armii Krajowej 16 
                                Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 
                                Oddział Warszawa 
                               68 1240 5918 1111 0000 4910 0198 
Warunki techniczne i realizacyjne    -   Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub uszkodzenia plakatów 

reklamowych/informacyjnych Zleceniodawcy. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia plakatu 

reklamowego/informacyjnego Zleceniobiorca niezwłocznie wymieni plakat na nowy, nieuszkodzony pod 

warunkiem, że Zleceniodawca dostarczy zapas plakatów reklamowych. 

Przed złożeniem zamówienia lub razem z zamówieniem należy przesłać projekt plakatu do wglądu 

dla WKD – Spółka może nie wyrazić zgody na ekspozycję plakatów w zaproponowanej 

Zleceniodawcę formie i odmówić realizacji zamówienia. Ceny wynajęcia ramek A3 na okres nie 

przekraczający 2 tygodni ekspozycji reklamy liczone są jako 70% ceny obowiązującej w cenniku za 

wynajęcie ramki formatu A3 a na okres powyżej 2 tygodni jako 100% obowiązującej ceny. Klauzula 

informacyjna RODO stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia.  

Zleceniodawca oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie zasady sprzedaży powierzchni reklamowych udostępnianych przez WKD - 

udostępnione do wglądu  na stronie  www.wkd.com.pl.  

 

  ........................................................ 

 podpis przedstawiciela Zleceniodawcy 

Niniejsze zamówienie  będzie zrealizowane  po uiszczeniu  należności tj.  …………………. zł brutto. Należność prosimy opłacić w kasie  WKD                        
w siedzibie Spółki lub  przelewem na  rachunek bankowy  
Bank PeKao S.A. 
ul. Armii Krajowej 16 
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 
Oddział Warszawa 
68 1240 5918 1111 0000 4910 0198 
   ........................................................ 

                                                                                                                                        podpis przedstawiciela WKD sp. z  o.o. 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

http://www.wkd.com.pl/
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Załącznik nr 1 do zamówienia 

 

 

Klauzula informacyjna dla osób reprezentujących osoby prawne, oraz dla osób wskazanych w umowie do kontaktu 

 

1. Administratorem podanych w umowie danych osobowych jest Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z  o.o. z siedzibą  

w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Stefana Batorego 23. W razie pytań i spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

właściwym do kontaktu –  jest powołany przez administratora danych – inspektor ochrony danych adres e-mail: iod@wkd.com.pl. 

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

 Realizacji umowy, w tym kontaktowania się w sprawach związanych z realizacją zadań na jej podstawie -  

w zakresie niezbędnym do jej realizacji, oraz w sprawach związanych z reprezentacją osoby prawnej  

(art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO) – przez okres współpracy; 

 Dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora  

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na występowaniu w sprawach sądowych, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego  

i Kodeksu karnego lub innych właściwych przepisów – przez 3 lata od zakończenia współpracy, a w przypadku toczącego się 

postępowania – przez okres trwania postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń. 

 Realizacji obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń – w zakresie egzekucji z wierzytelności wynikających z Kodeksu postępowania 

cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 3 

lata od ostatniego potrącenia; 

3. Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe w następujących przypadkach: 

 Gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa,  

 Operatorom pocztowym, firmom kurierskim; 

 Podmiotom przewarzającym w celu świadczenia określonych usług np. hosting poczty elektronicznej; 

4. Ma Pan/Pani prawo do : 

 Dostępu do danych; 

 Otrzymania kopii danych; 

 Sprostowania danych; 

 Usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przewarzania lub dane nie są już niezbędne do celów 

przetwarzania; 

 Ograniczenia przetwarzania; 

 Sprzeciwu wobec przetwarzania danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora; 

 Wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Podanie danych osobowych konieczne jest w celu zawarcia niniejszej umowy, niepodanie ich skutkowałoby brakiem możliwości jej 

podpisania.  

 

 

                                                                                                                               ........................................................ 

   podpis Zleceniodawcy 
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.....................................................                                                              Grodzisk Mazowiecki  dn...................................r. 

     pieczątka Zleceniodawcy 

      z nazwą i siedzibą firmy 

 

ZAMÓWIENIE  
NA WYNAJEM POWIERZCHNI  

REKLAMOWEJ NA MONITORACH LCD 

 

Warszawka Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 
ul. Stefana Batorego 23 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 

 (Zleceniobiorca / WKD) 
 
............................................. zam. ................................................... przy ul. ..........................................., posiadająca  
NIP ....................................,  REGON/PESEL .................................... (Zleceniodawca)  zamawia emisję spotu/planszy reklamowej na 88 
monitorach LCD w kursujących pociągach WKD. 
 

Długość spotu (w sekundach): 10s/ 15s/ 20s/ 30s/ 60s* 

Okres emisji: 1 tydzień/ 2 tygodnie/ 3 tygodnie/ 1 miesiąc* 

Termin emisji     -   od  ................................ r. do  ............................... r. 

Wartość zamówienia  -   ................. zł netto powiększone o podatek VAT 23% 

Forma płatności  - płatność z góry na podstawie faktury VAT, w kasie WKD w siedzibie Spółki przy ul. Stefana Batorego 23 lub przelewem na 

rachunek: 

                               Bank PeKao S.A. ul. Armii Krajowej 16 

                               Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.  

Oddział Warszawa:  68 1240 5918 1111 0000 4910 0198 

Warunki techniczne i realizacyjne: 

Minimalne zamówienie to emisja spotu/planszy reklamowej na średnio 88 monitorach LCD w pociągach WKD przez okres 1 tygodnia. Materiały 

reklamowe emitowane są bez dźwięku. 

Przed złożeniem zamówienia lub razem z zamówieniem należy przesłać projekt spotu/planszy reklamowej do wglądu WKD  – Spółka 

może nie wyrazić zgody na emisję spotu/planszy reklamowej w zaproponowanej przez Zleceniodawcę formie i odmówić realizacji 

zamówienia. Przygotowanie gotowego spotu/planszy reklamowej do zamieszczenia na monitorach LCD w pociągach WKD leży po stronie 

Zleceniodawcy. Zleceniodawca zobowiązany jest do przesłania spotu/planszy reklamowej do zamieszczenia na 88. monitorach LCD minimum  

7 dni przed planowanym terminem emisji. Spot/planszę reklamową Zleceniodawca powinien dostarczyć w jednym z podanych formatów plików: 

mp4, jpg, png o rozdzielczości 1920x1080 pixeli na adres: marketing@wkd.com.pl. Wymagana ścieżka audio w filmie – kodek MP3, kodek 

wideo H.264. Częstotliwość emisji spotu/planszy reklamowej na monitorach LCD w pociągach WKD  to nie rzadziej niż co 15 minut. 

Zleceniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakość i treść przekazanych do Zleceniobiorcy materiałów promocyjnych, a w szczególności 
zapewnia, że nie będą one naruszały przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów oraz praw autorskich osób trzecich. 
Przesłany przez Zleceniodawcę spot/plansza reklamowa zostanie zamieszczona na 88. monitorach LCD na wskazany przez Zleceniodawcę 
termin emisji po opłaceniu faktury VAT wystawionej zgodnie z zamówieniem. Zleceniodawca zobowiązany jest przesłać potwierdzenie dokonania 
opłaty na adres mailowy: marketing@wkd.com.pl niezwłocznie po dokonaniu wpłaty.  
Klauzula informacyjna RODO stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia.  
Zleceniodawca oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie zasady sprzedaży powierzchni reklamowych udostępnianych przez WKD - 

udostępnione do wglądu  na stronie  www.wkd.com.pl.  

 

 ........................................................ 

 podpis Zleceniodawcy 

Niniejsze zamówienie  będzie zrealizowane po akceptacji projektu spotu/planszy reklamowej oraz po uiszczeniu  należności tj. ..................... zł 

brutto. Należność prosimy opłacić w kasie  WKD w siedzibie Spółki lub  przelewem na  rachunek bankowy Bank  PeKao S.A.,                                                        

ul. Armii Krajowej 16 

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 

Oddział Warszawa: 68 1240 5918 1111 0000 4910 0198    

 

 ........................................................ 

                                                                                                                      podpis przedstawiciela WKD sp. z o.o. 

* niepotrzebne skreślić 

mailto:marketing@wkd.com.pl
mailto:marketing@wkd.com.pl
http://www.wkd.com.pl/
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Załącznik nr 1 do zamówienia 

 

 

Klauzula informacyjna dla osób reprezentujących osoby prawne, oraz dla osób wskazanych w umowie do kontaktu 

 

1. Administratorem podanych w umowie danych osobowych jest Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z  o.o. z siedzibą  

w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Stefana Batorego 23. W razie pytań i spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

właściwym do kontaktu –  jest powołany przez administratora danych – inspektor ochrony danych adres e-mail: iod@wkd.com.pl. 

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

 Realizacji umowy, w tym kontaktowania się w sprawach związanych z realizacją zadań na jej podstawie -  

w zakresie niezbędnym do jej realizacji, oraz w sprawach związanych z reprezentacją osoby prawnej  

(art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO) – przez okres współpracy; 

 Dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora  

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na występowaniu w sprawach sądowych, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego  

i Kodeksu karnego lub innych właściwych przepisów – przez 3 lata od zakończenia współpracy, a w przypadku toczącego się 

postępowania – przez okres trwania postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń. 

 Realizacji obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń – w zakresie egzekucji z wierzytelności wynikających z Kodeksu postępowania 

cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 3 

lata od ostatniego potrącenia; 

3. Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe w następujących przypadkach: 

 Gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa,  

 Operatorom pocztowym, firmom kurierskim; 

 Podmiotom przewarzającym w celu świadczenia określonych usług np. hosting poczty elektronicznej; 

4. Ma Pan/Pani prawo do : 

 Dostępu do danych; 

 Otrzymania kopii danych; 

 Sprostowania danych; 

 Usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przewarzania lub dane nie są już niezbędne do celów 

przetwarzania; 

 Ograniczenia przetwarzania; 

 Sprzeciwu wobec przetwarzania danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora; 

 Wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Podanie danych osobowych konieczne jest w celu zawarcia niniejszej umowy, niepodanie ich skutkowałoby brakiem możliwości jej 

podpisania.  

 

 

                                                                                                                               ........................................................ 

   podpis Zleceniodawcy 
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.....................................................                                                                                 Grodzisk Maz. dn.  .......................r. 

     pieczątka Zleceniodawcy 

      z nazwą i siedzibą firmy 
 

ZAMÓWIENIE 
NA WYNAJEM  NOŚNIKÓW REKLAMOWYCH TYPU BILLBOARD 

 

Warszawka Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 
ul. Stefana Batorego 23 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 

  (Zleceniobiorca) 
 
............................................. zam. ......................... przy ul. .............................., posiadająca  
NIP ................................,  REGON/PESEL .................................... (Zleceniodawca)  zamawia   wynajęcie  nośników reklamowych typu billboard 
(w poziomie) umieszczonych  na  peronie WKD o wymiarach 5,04 m x 2,38m. 
Cena jednostkowa -   600,00 zł/szt. netto 

Ilość                        -  peron WKD W-wa Śródmieście  ............szt. 

  -  peron WKD W-wa Ochota  .............szt. 

-  peron WKD Wa-wa Zachodnia .............szt. 

-  peron WKD Wa-wa Reduta  .............szt. 

-  peron WKD Wa-wa Raków .............szt. 

                               -  peron WKD Michałowice ................szt. 

                               -  peron WKD Pruszków  .............szt. 

                                - Pruszków u zbiegu ulic Al. Wojska Polskiego/Plantowa .............szt. 

                 -  peron WKD Podkowa Leśna Gł. ................szt. 

                               -  peron WKD Grodzisk Maz. Radońska.............szt. 

                 -  peron WKD Grodzisk Maz. Piaskowa .............szt. 
 

Cena jednostkowa -   1 500,00 zł/szt. netto 
Ilość                       - Wa-wa Ochota przy budynku kasy biletowej, nośnik widoczny z Al. Jerozolimskich ............. szt. 
Wartość zamówienia  -   ................. zł netto powiększone o podatek VAT 23% 
Okres ekspozycji        -   od  ................................ r. do  ............................... r. 
Forma płatności  - płatność z góry na podstawie faktury VAT, w kasie WKD w siedzibie Spółki przy ul. Stefana Batorego 23 lub przelewem                             

na rachunek: 

                               Bank PeKao S.A. 

                               ul. Armii Krajowej 16 

                               Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.  

Oddział Warszawa 

                               68 1240 5918 1111 0000 4910 0198 

Warunki techniczne i realizacyjne – Zleceniodawca zamieszcza reklamy we własnym zakresie na nośnikach wskazanych przez WKD sp. z o.o. 

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie plakatów reklamowych 

Zleceniodawcy. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia plakatu reklamowego Zleceniodawca 

niezwłocznie, we własnym zakresie, wymieni plakat na nowy. Po upływie okresu ekspozycji Zleceniodawca 

zobowiązany jest przywrócić nośnik reklamowy do stanu poprzedniego. 

                                                           Przed złożeniem zamówienia lub razem z zamówieniem należy przesłać projekt plakatu do wglądu 

dla WKD – Spółka może nie wyrazić zgody na ekspozycję plakatów w zaproponowanej 

Zleceniodawcę formie i odmówić realizacji zamówienia. Ceny wynajęcia nośnika typu billboard na 

okres nie przekraczający 2 tygodni ekspozycji reklamy liczone są jako 70% ceny obowiązującej w cenniku 

za wynajęcie billboardu, a na okres powyżej 2 tygodni jako 100% obowiązującej ceny. Klauzula informacyjna 

RODO stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia.  

Zleceniodawca oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie zasady sprzedaży powierzchni reklamowych udostępnianych przez WKD - 

udostępnione do wglądu  na stronie  www.wkd.com.pl.  
 

........................................................ 

podpis przedstawiciela Zleceniodawcy 

 

Niniejsze zamówienie  będzie zrealizowane  po uiszczeniu  należności tj. ................ zł brutto. Należność prosimy opłacić  w kasie  WKD w siedzibie 

Spółki lub  przelewem na  rachunek bankowy Bank PeKao S.A., ul. Armii Krajowej 16, Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 

Oddział Warszawa 

68 1240 5918 1111 0000 4910 0198 

 ........................................................ 

                                                                                                                       podpis przedstawiciela WKD sp. z o.o. 

http://www.wkd.com.pl/
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Załącznik nr 1 do zamówienia 

 

 

Klauzula informacyjna dla osób reprezentujących osoby prawne, oraz dla osób wskazanych w umowie do kontaktu 

 

1. Administratorem podanych w umowie danych osobowych jest Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z  o.o. z siedzibą  

w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Stefana Batorego 23. W razie pytań i spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

właściwym do kontaktu –  jest powołany przez administratora danych – inspektor ochrony danych adres e-mail: iod@wkd.com.pl. 

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

 Realizacji umowy, w tym kontaktowania się w sprawach związanych z realizacją zadań na jej podstawie -  

w zakresie niezbędnym do jej realizacji, oraz w sprawach związanych z reprezentacją osoby prawnej  

(art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO) – przez okres współpracy; 

 Dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora  

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na występowaniu w sprawach sądowych, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego  

i Kodeksu karnego lub innych właściwych przepisów – przez 3 lata od zakończenia współpracy, a w przypadku toczącego się 

postępowania – przez okres trwania postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń. 

 Realizacji obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń – w zakresie egzekucji z wierzytelności wynikających z Kodeksu postępowania 

cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 3 

lata od ostatniego potrącenia; 

3. Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe w następujących przypadkach: 

 Gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa,  

 Operatorom pocztowym, firmom kurierskim; 

 Podmiotom przewarzającym w celu świadczenia określonych usług np. hosting poczty elektronicznej; 

4. Ma Pan/Pani prawo do : 

 Dostępu do danych; 

 Otrzymania kopii danych; 

 Sprostowania danych; 

 Usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przewarzania lub dane nie są już niezbędne do celów 

przetwarzania; 

 Ograniczenia przetwarzania; 

 Sprzeciwu wobec przetwarzania danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora; 

 Wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Podanie danych osobowych konieczne jest w celu zawarcia niniejszej umowy, niepodanie ich skutkowałoby brakiem możliwości jej 

podpisania.  

 

 

                                                                                                                               ........................................................ 

   podpis Zleceniodawcy 
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.....................................................                                                                                    Grodzisk Maz. dn.  .................... r. 

      pieczątka Zleceniodawcy 

      z nazwą i siedzibą firmy 

 

ZAMÓWIENIE 
NA WYNAJEM RAMEK FORMATU A1 

Warszawka Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 
ul. Stefana Batorego 23 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 

  (Zleceniobiorca) 
 
...................................... zam. ......................... przy ul. .............................., posiadająca  
NIP ................................,  REGON/PESEL .................................... (Zleceniodawca) zamawia  zamieszczenie  plakatów reklamowych/ 
informacyjnych w ramkach formatu A-1  (w pionie) umieszczonych  na budynkach stacyjnych WKD                            o wymiarach 62 cm x 87 cm. 
Ilość                  -   Wa-wa Śródmieście  ..........szt. 

           -   Michałowice            ..........szt. 

                         -   Pruszków WKD      ......... szt. 

                         -   Komorów WKD      ......... szt. 

           -  Grodzisk Maz. Radońska .......szt. 

Cena jednostkowa -   125 zł/szt. 

Wartość zamówienia  -   ................. zł netto powiększone o podatek VAT 23% 

Termin realizacji        -   od  ............................r. do  ................................r. 

Forma płatności  - płatność z góry na podstawie faktury VAT, w kasie WKD w siedzibie Spółki przy ul. Stefana Batorego 23 lub przelewem na 

rachunek: 

                               Bank PeKao S.A. 

                               ul. Armii Krajowej 16 

                               Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o  

                               Oddział Warszawa 

                               68 1240 5918 1111 0000 4910 0198 

Warunki techniczne i realizacyjne    -  Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub uszkodzenia plakatów 

reklamowych/informacyjnych Zleceniodawcy.  

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia plakatu reklamowego/informacyjnego Zleceniobiorca 

niezwłocznie wymieni plakat na nowy, nieuszkodzony pod warunkiem, że Zleceniodawca dostarczy zapas 

plakatów reklamowych. 

                                                              Przed złożeniem zamówienia lub razem z zamówieniem należy przesłać projekt plakatu do wglądu 

dla WKD – Spółka może nie wyrazić zgody na ekspozycję plakatów w zaproponowanej 

Zleceniodawcę formie i odmówić realizacji zamówienia. Ceny wynajęcia ramek A1 na okres nie 

przekraczający 2 tygodni ekspozycji reklamy liczone są jako 70% ceny obowiązującej w cenniku za 

wynajęcie ramki formatu A1 a na okres powyżej 2 tygodni jako 100% obowiązującej ceny. Klauzula 

informacyjna RODO stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia.  

Zleceniodawca oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie zasady sprzedaży powierzchni reklamowych udostępnianych przez WKD - 

udostępnione do wglądu  na stronie  www.wkd.com.pl.  

 

........................................................ 

podpis przedstawiciela Zleceniodawcy 

Niniejsze zamówienie  będzie zrealizowane  po uiszczeniu  należności tj. .............. zł brutto. Należność prosimy opłacić  w kasie  WKD w siedzibie 

Spółki lub  przelewem na  rachunek bankowy  

Bank PeKao S.A. 

ul. Armii Krajowej 16 

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 

Oddział Warszawa 

68 1240 5918 1111 0000 4910 0198 

 ........................................................ 

                                                                                                                      podpis przedstawiciela WKD sp. z o.o. 

 

http://www.wkd.com.pl/
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Załącznik nr 1 do zamówienia 

 

 

Klauzula informacyjna dla osób reprezentujących osoby prawne, oraz dla osób wskazanych w umowie do kontaktu 

 

1. Administratorem podanych w umowie danych osobowych jest Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z  o.o. z siedzibą  

w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Stefana Batorego 23. W razie pytań i spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

właściwym do kontaktu –  jest powołany przez administratora danych – inspektor ochrony danych adres e-mail: iod@wkd.com.pl 

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

 Realizacji umowy, w tym kontaktowania się w sprawach związanych z realizacją zadań na jej podstawie -  

w zakresie niezbędnym do jej realizacji, oraz w sprawach związanych z reprezentacją osoby prawnej  

(art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO) – przez okres współpracy; 

 Dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora  

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na występowaniu w sprawach sądowych, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego  

i Kodeksu karnego lub innych właściwych przepisów – przez 3 lata od zakończenia współpracy, a w przypadku toczącego się 

postępowania – przez okres trwania postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń. 

 Realizacji obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń – w zakresie egzekucji z wierzytelności wynikających z Kodeksu postępowania 

cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 3 

lata od ostatniego potrącenia; 

3. Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe w następujących przypadkach: 

 Gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa,  

 Operatorom pocztowym, firmom kurierskim; 

 Podmiotom przewarzającym w celu świadczenia określonych usług np. hosting poczty elektronicznej; 

4. Ma Pan/Pani prawo do : 

 Dostępu do danych; 

 Otrzymania kopii danych; 

 Sprostowania danych; 

 Usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przewarzania lub dane nie są już niezbędne do celów 

przetwarzania; 

 Ograniczenia przetwarzania; 

 Sprzeciwu wobec przetwarzania danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora; 

 Wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Podanie danych osobowych konieczne jest w celu zawarcia niniejszej umowy, niepodanie ich skutkowałoby brakiem możliwości jej 

podpisania.  

 

 

                                                                                                                               ........................................................ 

   podpis Zleceniodawcy 
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.....................................................                                                          Grodzisk Mazowiecki  dn...................................r. 

     pieczątka Zleceniodawcy 

      z nazwą i siedzibą firmy 

 
ZAMÓWIENIE  

NA EMISJĘ PLANSZY REKLAMOWEJ W 30 BILETOMATACH 

NA EKRANIE STARTOWYM 

 
Warszawka Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 
ul. Stefana Batorego 23 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 

  (Zleceniobiorca/WKD) 
 
............................................. zam. ................................................... przy ul. ..........................................., posiadająca  
NIP ....................................,  REGON/PESEL .................................... (Zleceniodawca)  zamawia emisję planszy/treści reklamowej na ekranie 
startowym 30 szt. automatów biletowych sprzedających bilety WKD znajdujących się na linii WKD.  
 

Cena jednostkowa emisji planszy reklamowej*: 

- 400,00 zł netto za okres 1 tygodnia 

- 600,00 zł netto za okres 2 tygodni 

- 800,00 zł netto za okres 3 tygodni 

- 1 000 zł netto za okres 1 miesiąca 

Czas ekspozycji     -   od  ................................ r. do  ............................... r. 

Wartość zamówienia  -   ................. zł netto powiększone o podatek VAT 23% 

Forma płatności  - płatność z góry na podstawie faktury VAT, w kasie WKD w siedzibie Spółki przy ul. Stefana Batorego 23 lub przelewem                        

na rachunek: 

                               Bank PeKao S.A. ul. Armii Krajowej 16 

                               Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.  

Oddział Warszawa:  68 1240 5918 1111 0000 4910 0198 

Warunki techniczne i realizacyjne: 

Minimalne zamówienie to emisja planszy/treści reklamy w 30 szt. automatów biletowych przez okres 1 tygodnia. 

Przed złożeniem zamówienia lub razem z zamówieniem należy przesłać projekt plakatu/treści reklamy do wglądu WKD –  Spółka może 

nie wyrazić zgody na emisję plakatów/treści reklamy w zaproponowanej przez Zleceniodawcę formie i odmówić realizacji zamówienia. 

Przygotowanie gotowej do zamieszczenia planszy/treści reklamowej leży po stronie Zleceniodawcy. Zleceniodawca zobowiązany jest do 
przesłania planszy/treści reklamowej do zamieszczenia w 30. biletomatach minimum 7 dni przed planowanym terminem emisji. Planszę/treść 
reklamową Zleceniodawca powinien dostarczyć w pliku pdf, o rozdzielczości 1024x768, wielkość pliku maksymalnie 1 MB, u dołu grafiki powinien 
znaleźć się napis „DOTKNIJ EKRANU ABY KUPIĆ BILET”, na adres: marketing@wkd.com.pl. 
Zleceniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakość i treść przekazanych do Zleceniobiorcy materiałów promocyjnych, a w szczególności 
zapewnia, że nie będą one naruszały przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów oraz praw autorskich osób trzecich. 
Przesłana plansza/treść reklamowa zostanie zamieszczona w 30. biletomatach na wskazany przez Zleceniodawcę czas ekspozycji po opłaceniu 
faktury VAT wystawionej zgodnie z zamówieniem. Zleceniodawca zobowiązany jest przesłać potwierdzenie dokonania opłaty na adres mailowy: 
marketing@wkd.com.pl niezwłocznie po dokonaniu wpłaty. Klauzula informacyjna RODO stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia.  
Zleceniodawca oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie zasady sprzedaży powierzchni reklamowych udostępnianych przez WKD - 

udostępnione do wglądu  na stronie  www.wkd.com.pl.  

 

 

 ........................................................ 

 podpis Zleceniodawcy 

Niniejsze zamówienie  będzie zrealizowane po akceptacji projektu plakatu/treści reklamy oraz  po uiszczeniu  należności       tj. ................ zł brutto. 

Należność prosimy opłacić w kasie  WKD w siedzibie Spółki lub  przelewem na  rachunek bankowy Bank PeKao S.A., ul. Armii Krajowej 16 

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 

Oddział Warszawa: 68 1240 5918 1111 0000 4910 0198    
 

 ........................................................ 

                                                                                                                       podpis przedstawiciela WKD sp. z o.o. 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1 do zamówienia 

 

 

Klauzula informacyjna dla osób reprezentujących osoby prawne, oraz dla osób wskazanych w umowie do kontaktu 

 

1. Administratorem podanych w umowie danych osobowych jest Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z  o.o. z siedzibą  

w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Stefana Batorego 23. W razie pytań i spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

właściwym do kontaktu –  jest powołany przez administratora danych – inspektor ochrony danych adres e-mail: iod@wkd.com.pl 

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

 Realizacji umowy, w tym kontaktowania się w sprawach związanych z realizacją zadań na jej podstawie -  

w zakresie niezbędnym do jej realizacji, oraz w sprawach związanych z reprezentacją osoby prawnej  

(art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO) – przez okres współpracy; 

 Dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora  

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na występowaniu w sprawach sądowych, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego  

i Kodeksu karnego lub innych właściwych przepisów – przez 3 lata od zakończenia współpracy, a w przypadku toczącego się 

postępowania – przez okres trwania postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń. 

 Realizacji obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń – w zakresie egzekucji z wierzytelności wynikających z Kodeksu postępowania 

cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 3 

lata od ostatniego potrącenia; 

3. Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe w następujących przypadkach: 

 Gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa,  

 Operatorom pocztowym, firmom kurierskim; 

 Podmiotom przewarzającym w celu świadczenia określonych usług np. hosting poczty elektronicznej; 

4. Ma Pan/Pani prawo do : 

 Dostępu do danych; 

 Otrzymania kopii danych; 

 Sprostowania danych; 

 Usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przewarzania lub dane nie są już niezbędne do celów 

przetwarzania; 

 Ograniczenia przetwarzania; 

 Sprzeciwu wobec przetwarzania danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora; 

 Wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Podanie danych osobowych konieczne jest w celu zawarcia niniejszej umowy, niepodanie ich skutkowałoby brakiem możliwości jej 

podpisania.  

 

 

                                                                                                                               ........................................................ 

   podpis Zleceniodawcy 
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Załącznik nr 2 Cennik za udostępnienie miejsc reklamowych  

1. Ramki formatu A3 

- cena jednostkowa za 1 miesiąc ekspozycji – 120,00 zł netto/szt. 

2. Ramki formatu A1 

- cena jednostkowa za 1 miesiąc ekspozycji – 125,00 zł netto/szt. 

3. Nośniki typu billboard 

- cena jednostkowa za 1 miesiąc ekspozycji – 600,00 zł netto/szt. (cena za wszystkie billboardy WKD oprócz nośnika znajdującego się 

przy budynku kasy biletowej Wa-wa Ochota) 

- cena jednostkowa za 1 miesiąc ekspozycji – 1500,00 zł netto/szt. - nośnik Wa-wa Ochota przy budynku kasy biletowej, widoczny                                 

z Al. Jerozolimskich.  

 

4. Monitory LCD 

4.1. Cennik komercyjny dla jednego spotu/slajdu emitowanego nie rzadziej niż co 15 minut.  

Cennik dla 1 spotu emitowanego                                 

nie rzadziej niż co 15 minut 

w średnio na 88 

monitorach 

 

Długość 

spotu 

Czas emisji (cena netto)  

1 tydzień 2 tygodnie 3 tygodnie 1 miesiąc  

10s 2 024 zł 3 643 zł 5 100 zł 6 325 zł  

15s 2 834 zł 5 100 zł 7 141 zł 8 854 zł  

20s 3 429 zł 6 172 zł 8 640 zł 10 714 zł  

30s 4 217 zł 7 591 zł 10 627 zł 13 178 zł  

60s 8 434 zł 15 182 zł 21 255 zł 26 356 zł  

 

4.2. Cennik niekomercyjny*  

Cennik dla 1 spotu emitowanego                                 

nie rzadziej niż co 15 minut 
w średnio na 88 monitorach 

 

Długość 

spotu 

Czas emisji (cena netto)  

1 tydzień 2 tygodnie 3 tygodnie 1 miesiąc  

10s 405 zł 729 zł 1 020 zł 1 265 zł  

15s 567 zł 1 020 zł 1 428 zł 1 771 zł  

20s 686 zł 1 234 zł 1 728 zł 2 143 zł  
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30s 843 zł 1 518 zł 2 125 zł 2 636 zł  

60s 1 687 zł 3 036 zł 4 251 zł 5 271 zł  

 

5. Cennik reklamy w automatach biletowych na linii WKD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*cennik niekomercyjny obowiązuje dla: właścicieli WKD, tj. gminy położone wzdłuż linii WKD i Samorząd Województwa Mazowieckiego, jednostek 

zależnych od właścicieli spółki WKD, jednostki kultury i podmioty realizujące działalność kulturalną (teatry, muzea), pozarządowe organizacje 

pożytku publicznego  

 

 

 
 

 
 
 

Cennik dla 1 planszy reklamowej  

w automacie biletowym       

(cena nie obejmuje przygotowania planszy reklamowej)              
 

Ilość 

automatów 

Okres ekspozycji, cena netto  

1 tydzień 2 tygodnie 3 tygodnie 1 miesiąc  

30 szt.  400,00 zł 600,00 zł 800,00 zł 1 000,00 zł  


