Uruchom swoją pierwszą
kampanię w internecie
1.

Wejdź na stronę www.staryniedzwiedz.pl

2.

Zobacz jak staryniedzwiedz wypromował swój
biznes w sieci Internet.

3.

Pobierz przewodnik „Jak chwycić wiatr w żagle
– czyli jak osiągnąć sukces w internecie”.

4.

Jeżeli zainspirował Ciebie przewodnik i
chciałbyś skorzystać z naszego doświadczenia
zamów dowolną usługę lub kampanię linków
sponsorowanych na kwotę 250 zł.

5.

Odbierz darmowy kupon o wartości 250 zł na
pierwszą kampanię reklamową w Google
AdWords .

Regulamin kuponów promocyjnych
Google AdWords
Warunki wykorzystania kuponu (zasady Google):
● Kupony są przeznaczone dla nowych kont nie starszych niż 14 dni
● Kupony można realizować tylko na polskich kontach
● Kupony ważne są do dnia 15 maja 2012 r.
● Zakładanie wielu kont do reklamowania jednej strony jest niedozwolone
● Sprzedaż kuponów jest zakazana
● Naruszenie zasad może skutkować blokadą konta
Organizator zastrzega, że kupony promocyjne Google AdWords wydawane są przez Google Ireland Limited.
Organizator jest jedynie podmiotem przekazującym kupony promocyjne, wobec czego nie gwarantuje on
prawidłowego działania kuponów ani nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane
wykorzystaniem kuponów. Warunkiem otrzymania kuponu promocyjnego jest jest skorzystanie z usług
77interactive.

Kupony oraz konta tworzone przy pomocy kuponów podlegają:
● Wymaganiom dotyczących reklamom Google AdWords

http://support.google.com/adwordspolicy/bin/static.py?hl=pl&guide=1316546&page=guide.cs&rd=2

● Warunkom kuponów AdWords

http://www.google.pl/intl/pl/adwords/coupons/terms.html

● Regulaminowi Google dla Agencji

https://google-engage.appspot.com/pl/termsandconditions/

● Zasadom Google dotyczących firm zewnętrzych

http://support.google.com/adwordspolicy/bin/answer.py?hl=pl&cbrank=1&cbid=puuze184lgdp&ctx=cb&answer=152979&src=cb

● Przewodnik dla reklamodawców: współpraca z partnerem zewnętrznym
http://www.google.pl/adwords/thirdpartypartners/

Warunki Kuponów AdWords:
Oferta dotycząca przyznania kwoty promocyjnej skierowana jest wyłącznie do nowych użytkowników serwisu
Google AdWords, którzy skorzystają z samoobsługowej rejestracji w programie poprzez stronę
http://adwords.google.pl, i których konta nie są starsze niż 14 dni w chwili wprowadzenia kodu promocyjnego.
Skorzystanie z serwisu Google AdWords oraz oferty wymaga akceptacji reklamy, rejestracji i akceptacji
Warunków programu Google AdWords. Kwota promocyjna zostanie automatycznie doliczona do stanu konta
Google AdWords po wprowadzeniu kodu promocyjnego i danych rozliczeniowych. W przypadku wyboru
płatności po wykonaniu usługi kartą kredytową lub debetową, opłata aktywacyjna (wynosząca obecnie 20 PLN)
zostanie pobrana z kwoty promocyjnej zanim zostanie ona zaksięgowana na Państwa koncie.
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Emisja reklam, których koszt przekracza kwotę promocyjną, będzie opłacana przez użytkownika. Użytkownik
jest też odpowiedzialny za opłacenie należnych podatków. Jeśli użytkownik nie chce ponosić kosztów reklamy
przekraczających kwotę promocyjną, powinien monitorować swoje konto i przerwać lub skasować kampanię
przed lub w momencie wyczerpania kwoty promocyjnej.
Kwota promocyjna jest niezbywalna i nie może podlegać sprzedaży lub zamianie. Jeśli użytkownik wskaże inną
walutę rozliczeniową niż tę, w której wystawiony został kupon, wysokość kwoty promocyjnej może podlegać
wahaniom w zależności od zmian kursów walut.
Oferta może zostać zmieniona lub odwołana w dowolnym momencie przez Google Ireland Limited i/lub
którykolwiek z podmiotów afiliowanych oferujących program Google AdWords w kraju użytkownika, bez
podawania powodów.
Każdy użytkownik może wykorzystać tylko jedną kwotę promocyjną. Oferta wygasa w terminie podanym na
kuponie promocyjnym (lub 3 miesiące po tym, gdy środek przekazu zawierający Państwa kupon ukazał się po
raz pierwszy, jeżeli na kuponie nie została umieszczona konkretna data).
Oferta jest nieważna tam gdzie jest ona zabroniona lub prawnie ograniczona.
Google i AdWords są znakami towarowymi Google Inc. i zostały zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych oraz
w innych krajach. Skorzystanie z kuponu i/lub kwoty promocyjnej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych
warunków.
Dla uniknięcia wątpliwości, powyższe warunki stanowią odrębny dokument od warunków Umowy Google dla
Agencji i terminy w nim użyte powinny być interpretowane samodzielnie.

ul. Maratońska 23/39, 94-102 Łódź
agencja@77interactive.pl
www.77interactive.pl
tel. 42 244 50 51
tel. 42 244 50 50
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