Warunki korzystania z „kuponów reklamowych” Google AdWords online:
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1. Jeśli na koncie AdWords wydasz 100 zł w ciągu 31 dni od wpisania na
koncie kodu, otrzymasz 250 zł na dalszą reklamę.

















Kwota promocyjna przysługuje (a) nowym reklamodawcom AdWords, których pierwsze wyświetlenie
reklamy pochodziło z ich pierwszego konta AdWords, które w momencie wpisania kodu promocyjnego
miało mniej niż 14 dni, albo (b) aktuanym klientom Google AdWords, którzy włączyli nową
funkcjonalność lub usługę w AdWords lub reaktywowali nieaktywne konto zgodnie ze wskazaniami
Google na kuponie. Odpowiednie wymagania są określone w ofercie przesłanej przez Google.
Reklamodawcy zostaną obciążeni kosztami wszelkich reklam, których koszt przekroczy kwotę
promocyjną. Reklamodawcy mogą zawiesić swoją kampanię reklamową w każdym momencie przed
wykorzystaniem kwoty promocyjnej, jeśli nie chcą zostać obciążeni dodatkowymi opłatami
reklamowymi. Reklamodawcy nie otrzymają ostrzeżenia, że kwota promocyjna została wykorzystana.
Oferta jest uzależniona od zatwierdzenia reklamy, ważnej rejestracji oraz akceptacji standardowych
warunków Programu Google AdWords.
Kwoty promocyjnej nie można odstępować innym osobom ani sprzedawać jej lub wymieniać, bez
względu na tytuł prawny.
Oferta może zostać wycofana w każdym momencie z każdego powodu przez Google Ireland Limited.
Reklamodawcy odpowiadają za opłacenie wszelkich naliczonych podatków.
Jedna kwota promocyjna na klienta.
Przed zastosowaniem kwoty promocyjnej może być wymagane zgromadzenie minimalnej ilości
wydatków na reklamy oraz pomyślne obciążenie konta użytkownika.
Wykorzystanie oferty może zostać ograniczone do opcji rozliczania za pomocą płatności
automatycznych.
Jeśli konto Google AdWords zostało założone w innej walucie niż ta, w której otrzymano kwotę
promocyjną, dokładna kwota promocyjna może podlegać wahaniom kursu wymiany walut.
Oferta dotyczy tylko klientów posiadających adres rozliczeniowy w Polsce.
Oferta wygasa 3 miesiące po wystawieniu nośnika zawierającego kupon lub w dniu wygaśnięcia
podanym na kuponie (jeśli podano).
Wykorzystanie niniejszego kuponu i/lub kwoty promocyjnej oznacza akceptację niniejszych warunków.
Oferta nie obowiązuje tam, gdzie jest to zabronione przez prawo.

II
2. Agencji M.IT. Robert Szolka pobiera opłatę miesięczną od firmy, której
przyznano kupon promocyjny.


Naliczona opłata musi być zgodna z ustaleniami między podmiotami lub cennikiem firmy
M.IT. Robert Szolka.

3. Odnośniki do regulaminów Google AdWords:
https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1396257?hl=pl

