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Anexa 2 - Servicii promotionale
1. Ca parte a platformei, Grupul OLX pune la dispozitie utilizatorilor, posibilitatea de folosire a
serviciilor de promovare contra cost disponibile:
Reactualizare - consta in posibilitatea de a reseta data de publicare a Anuntului oricand,
urcandu-l in listele de cautare si generand o vizibilitate mai mare.
Promovare in lista - consta in evidentierea anuntului in lista, prin adaugarea textului "Anunt
Promovat" evidentiat cu o alta culoare fata de celelalte Anunturi si totodata includerea
Anuntului in galeria de Anunturi promovate. Datorita faptului ca numarul de Anunturi,
promovate la un moment dat, poate depasi numarul de pozitii disponibile (si anume 5 pozitii),
alocarea se va face pe baza unui algoritm care afiseaza anunturile aleatoriu, la fiecare
incarcare a paginii, astfel incat fiecare Anunt promovat sa beneficieze de acelasi avantaj
(numar de afisari).

Promovare pe prima pagina - consta in includerea Anuntului in galeria de Anunturi promovate
pe prima pagina a platformei, doar de pe site-ul desktop OLX.ro. Datorita faptului ca numarul
de Anunturi promovate pe prima pagina, la un moment dat, poate depasi numarul de pozitii
disponibile (si anume 16 pozitii), alocarea se va face pe baza unui algoritm care afiseaza
Anunturile, aleatoriu, la fiecare încarcare a paginii, astfel incat fiecare Anunt promovat sa
beneficieze de acelasi avantaj (numar de afisari). Totodata, evidentierea sa in lista, prin
adaugarea textului "Anunt Promovat" evidentiat cu o alta culoare fata de celelalte Anunturi.
2. Serviciile de promovare sunt totodata oferite in pachete de promovare: Start, Standard si Pro
ce pot contine mai multe servicii in acelasi timp, dupa cum se poate vedea mai jos:

Pachet promovare

Servicii de promovare incluse in pachet
Promovare prima pagina

Promovare in lista

Reactualizare

Start

-

3 zile

-

Standard

-

7 zile

3

Pro

7 zile

30 zile

9

3. Serviciile de promovare individuale vor fi activate in momentul in care plata efectuata de
Utilizator pentru achizitionarea unui anumit Serviciu de promovare este creditata in contul
Grupului OLX, sub rezerva punctului 4 de mai jos, si dureaza:
In cazul Reactualizarii unui Anunt – in momentul achizitionarii unei Reactualizari singulare a
Anuntului, acesta este reactualizat o singura data; in momentul achizitionarii unei Reactualizari a
Anuntului pe 7 zile, acesta este reactualizat automat in fiecare zi timp de 7 de zile consecutive
sau pana la momentul incetarii afisarii Anuntului prevazut la punctul 4.7 din Regulament.
Reactualizarea Anuntului are loc la o ora corespunzatoare primei Reactualizari a Anuntului, cu o
marja de aproximativ 2 ore in fiecare zi;
In cazul evidentierii unui Anunt in lista – potrivit optiunii Utilizatorului – timp de 3, 7 sau 30 de
zile consecutive sau pana la momentul incetarii afisarii Anuntului prevazut la punctul 4.7 din
Regulament;
In cazul evidentierii unui Anunt pe prima pagina a Website-ului – timp de 7 zile consecutive sau
pana la momentul incetarii afisarii Anuntului prevazut la punctul 4.7 din Regulament.

4. Pretul pentru anumite Servicii de Promovare si Pachete de Promovare depind de Categoria in
care este plasat Anuntul si de durata afisarii acestuia, iar in cazul unui Pachet de Promovare, de
tipul selectat de pachet, care va fi indicat pe parcursul procesului de publicare.
5. In cazul unei incetari inainte de termen a afisarii unui Anunt promovat in lista, a unui Anunt
promovat pe prima pagina a Website-ului, a unui Anunt cu un serviciu activ din cadrul unui
Pachet de promovare, datorita stergerii Anuntului de catre Utilizator sau in cazul in care Bunul a
fost vandut sau Utilizatorul a schimbat obiectul Anuntului de asa maniera incat sa indice faptul
ca acesta vizeaza un Bun diferit fata de cel vizat initial, inainte de expirarea perioadei de 30 de
zile de valabilitate, o noua reactivare a serviciului respectiv nu va fi posibil.
6. Cu privire la aspectele care nu sunt acoperite de prezenta Anexa, se vor aplica prevederile
Regulamentului.
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