Regulamin Usługi Full SEO i Link Building - obowiązuje od dn. 15.06.2021r.
1. Niniejszy Regulamin stanowi jedyną umowę pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą w
zakresie realizacji Usługi.
Regulamin jest udostępniony Zleceniodawcy przez Wykonawcę przed zawarciem umowy, w
formacie PDF, wprost ze strony www zamówienia/zapytania.
Wysłanie zamówienia/zapytania do Wykonawcy przez Zleceniodawcę jest technicznie
możliwe tylko przez zaznaczenie przez Zleceniodawcę iż zapoznał się on i akceptuje treść
niniejszego regulaminu.
Wykonawcą jest GLOBAL.PL Sp. Z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-358, ul. Piastowska 125,
operator serwisów Gooru.pl i Anonser.pl.
Zleceniodawcą (Zamawiającym) jest użytkownik przystępujący do umowy przez wysłanie
zamówienia/zapytania
2. Usługa jest to szereg działań podjętych przez Wykonawcę celem zwiększenia widoczności
strony www Zleceniodawcy w wyszukiwarkach internetowych.
W szczególności usługa Full SEO zawiera w sobie audyt SEO strony www Zleceniodawcy,
dostosowanie tej strony przez Wykonawcę do wymagań SEO w zakresie w jakim umożliwia
to silnik strony Zleceniodawcy bez ingerencji w ten silnik, sukcesywne wnoszenie poprawek
przez Wykonawcę w zakresie jaki Wykonawca uzna za konieczny, w całym okresie trwania
umowy, dwie propozycje treści podstron dostosowanych do SEO, budowanie sieci linków do
strony www Zleceniodawcy. Usługa Link Building polega na budowaniu sieci linków do
strony www Zleceniodawcy.
3. Celem realizacji umowy, Zleceniodawca udzieli Wykonawcy wszelkich dostępów
administracyjnych do strony www jakie Wykonawca uzna za konieczne dla realizacji umowy.
Strony rozumieją, że Wykonawca nie może wprowadzać stosownych zmian na stronie www i
serwerze nie mając do nich dostępów administracyjnych.
4. Strony zgodnie rozumieją, że widoczność strony www w wyszukiwarkach zależy od dwóch
elementów zależnych od Wykonawcy, od dostosowania kodu strony www do wymagań SEO
oraz od wdrożenia strategii Link Building oraz od wielu elementów niezależnych od
Wykonawcy jak zmiany algorytmów wyszukiwarek, działania konkurencji Zleceniodawcy w
dziedzinie SEO itp.. Zleceniodawca rozumie, że rezygnując z usług dostosowania strony
www do wymagań SEO przez Wykonawcę, Wykonawca nie może ponosić
odpowiedzialności za efekty inne niż spodziewał się Zleceniodawca. Podobnie,
Zleceniodawca rozumie, że nawet nie rezygnując z usług dostosowania strony www do
wymagań SEO przez Wykonawcę, w związku z możliwą zmianą algorytmów wyszukiwarek,
działaniami konkurencji Zleceniodawcy w dziedzinie SEO itp. Wykonawca nie może ponosić
odpowiedzialności za efekty inne niż spodziewał się Zleceniodawca.
5. Biorąc powyższe pod uwagę, Wykonawca dołoży wszelkich starań, które według jego
wiedzy doprowadzą do celu realizacji umowy które są w jego dyspozycji.
6. Wykonawca oświadcza że ma możliwość ustanowienia wielu linków do stron www
Zleceniodawcy w około 220.000 domen internetowych. Ilość i rozkład tych linków pozostaje
w wyłącznym rozporządzaniu Wykonawcy i jest też zależna od pakietu usług wybranego
przez Zleceniodawcę.
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7. Jeżeli Zleceniodawca korzysta w danym okresie z usług Full SEO, Wykonawca
zobowiązuje się dążyć do utworzenia 100 lików dziennie.
8. Jeżeli Zleceniodawca nie korzysta w danym okresie z usług Full SEO, a korzysta z usług
Link Buiding, Wykonawca zobowiązuje się dążyć do utworzenia 25 lików dziennie.
9. Strony umowy przyjmują, że wszelkie działania Wykonawcy w tym adresacja linków są
objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy, również wobec Zleceniodawcy. Jednakże ich
skutkiem będzie zwiększenie widoczności strony www Zleceniodawcy w wyszukiwarkach
internetowych, co Wykonawca przedstawi Zleceniodawcy w jednym, comiesięcznym
raporcie analitycznym generowanym na około 10 dni przed końcem kolejnego miesiąca.
10. Zleceniodawca może monitorować realizację umowy w tym ilość pozyskiwanych linków
w dostępnych narzędziach internetowych. Jednakże strony rozumieją, że narzędzia te są
obarczone przybliżeniami i wykazywany przez nie przyrost linków może różnić się od
deklarowanego przez Wykonawcę i/lub może być opóźniony w stosunku do czasu
rzeczywistego.
11. Celem realizacji umowy Wykonawca użyje swoich własnych narzędzi jak też narzędzi
udostępnionych mu nieodpłatnie i odpłatnie przez wielu partnerów Wykonawcy koniecznych
dla realizacji Umowy. Koszty udostępnionych narzędzi leżą wyłącznie po stronie
Wykonawcy.
Czas trwania Umowy i opłaty.
12. Umowa jest zawarta i jest przedłużana na kolejny okres przez fakt wniesienia przez
Zleceniodawcę opłaty za kolejny okres świadczenia usług.
13. Niewniesienie opłaty przez Zleceniodawcę w terminie na przypomnienie o opłacie od
Wykonawcy może skutkować automatycznym wyłączeniem usług przez Wykonawcę z dniem
dobiegnięcia okresu dotychczas opłaconego.
14. Przypomnienie o płatności będzie wysyłane od Wykonawcy na adres e-mail
Zleceniodawcy trzykrotnie przed upływem terminu "na około 10 dni przed końcem kolejnego
okresu rozliczeniowego". Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak skutecznego
doręczenia przypomnień a Zleceniodawca w wypadku braku przypomnień powinien dołożyć
starań celem ich uzyskania. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
wyłączenie usług przy braku płatności w terminie z dowolnej przyczyny.
15. Każda płatność zostanie udokumentowana fakturą VAT wystawioną przez Wykonawcę.
Faktura może zostać wystawiona przed lub po dokonaniu płatności.
16. Strony rozumieją, że wyłączenie usług będzie skutkować spadkiem widoczności strony
www Zamawiającego w wyszukiwarkach internetowych.
Opłaty
17. Strony rozumieją, że Wykonawca ponosi własne koszty świadczenia usług w walucie
USD (dolar amerykański) i ceny w PLN (polski złoty) mogą w czasie ulegać zmianie. Ceną
obowiązującą w PLN jest cena wskazana w przypomnieniu lub na fakturze VAT i cena ta nie
ulega zmianie. Wykonawca nie może żądać dopłaty ze względu na zmiany kursów jeżeli
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Zleceniodawca wniósł opłatę we wskazanym terminie, chyba, że nastąpi nadzwyczajna
niespodziewana zmiana kursów walut powyżej 5% pomiędzy datą płatności a dniem
dobiegnięcia okresu dotychczas opłaconego.
18. Zleceniodawca może opłacić usługi za miesiąc, trzy miesiące, sześć miesięcy lub
dwanaście miesięcy. Wykonawca nie może domagać się dopłaty do opłaconej już usługi ze
względu na zmianę kursów walut chyba, że nastąpi nadzwyczajna niespodziewana zmiana
kursów walut powyżej 5% pomiędzy datą płatności a dniem dobiegnięcia okresu dotychczas
opłaconego.
19. Aktualne ceny usług Link Building są dostępne powszechnie pod adresem internetowym
https://pozycjonowanie.gooru.pl/index.php
20. Ceny usług w Pakiecie Full SEO są negocjowane indywidualnie, zależą od wielkości
strony www Zleceniodawcy, ilości koniecznych zmian i jej dotychczasowej widoczności w
wyszukiwarkach.
21. Strony rozumieją, że Wykonawca ponosi koszty realizacji umowy bez względu na
osiągane efekty. Dlatego opłaty wniesione przez Zleceniodawcę nie podlegają zwrotom z
jakiejkolwiek przyczyny.
Wygaśnięcie umowy
22. Umowa wygasa automatycznie w wypadku niewniesienia opłaty przez Zleceniodawcę w
terminie, na przypomnienie Wykonawcy.
23. Obie strony mogą wypowiedzieć umowę z dowolnej przyczyny z terminem na dzień
dobiegnięcia okresu dotychczas opłaconego.
24. Umowa wygasa automatycznie z dniem przesłania przez Wykonawcę do Zleceniodawcy
wiadomością email na adres email Zleceniodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Wyłączenie odpowiedzialności
25. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wygaśnięcia umowy w zakresie
spadku widoczności strony www Zamawiającego w wyszukiwarkach internetowych.
26. Strony rozumieją, że efekty w postaci widoczności strony www Zamawiającego w
wyszukiwarkach zależą nie tylko od działań Wykonawcy ale też od zachowania i polityki
samych wyszukiwarek, jak też działań samego Zleceniodawcy w Internecie, jak też działań
konkurencji Zamawiającego, jak też nie można jakichkolwiek negatywnych zdarzeń czy
skutków przypisać jednoznacznie do działań Wykonawcy w wykonaniu umowy. Dlatego
jakakolwiek odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu jakichkolwiek negatywnych zdarzeń czy
skutków w zakresie widoczności strony www Zleceniodawcy w wyszukiwarkach
internetowych czy innych zdarzeń czy skutków, jest wyłączona.
27. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne włamania na stronę www
Zleceniodawcy tak w trakcie jak po wygaśnięciu umowy. Zleceniodawca zobowiązuje się
zablokować wszelkie udzielone Wykonawcy dostępy administracyjne (np. zmiana haseł)
najpóźniej z dniem wygaśnięcia umowy.
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Promocje
28. Wykonawca może czasowo wprowadzać oferty promocyjne, np. okres próbny. Jeżeli nie
zostało to inaczej wyraźnie zakomunikowane, promocje mają charakter jednorazowy dla
jednego użytkownika. Wykonawca może wycofać się z oferty promocyjnej nawet jeżeli nie
zostało to jeszcze uwidocznione w ofertach Wykonawcy. W takim wypadku Zleceniodawca
nie ponosi żadnych kosztów wynikających z oferty promocyjnej a ewentualnie wniesione
opłaty z tytułu przystąpienia do oferty promocyjnej zostaną mu zwrócone bez uruchamiania
realizacji oferty promocyjnej.
Postanowienia końcowe
29. W zakresie nieobjętym umową zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.
30. Akceptując niniejszą umowę Zleceniodawcy przystępuje do umowy.
31. Umowa jest umową starannego działania.
32. Akceptacja następuje poprzez przesłanie przez Zleceniodawcę do Wykonawcy adresu email i adresu www Zleceniodawcy przez formularz zamówienia gdzie umieszczony jest Link
do niniejszej umowy z oświadczeniem o jej akceptacji.
33. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się nieważne, nie
uchybia to ważności pozostałych postanowień.
34. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane
przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy.
===================================================================
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