
Regulamin serwisu SUCHAR CODZIENNY

§1. Postanowienia ogólne

1.  Organizatorem  serwisu  jest  Playlink  S.A.,  ul.  Kazimeirza  Czapińskiego  2,
30-048  Kraków,  NIP  679-301-58-95  (zwany  dalej  „Organizator”  lub
„Organizatorem”).

2.  Serwis  SUCHAR  CODZIENNY  polega  na  dostarczaniu  subskrybentom  usługi
SMS MT treści dowcipów, wybranych przez Organizatora, za pomocą wiadomości
rozsyłkowych SMS MT codziennie o godzinie 9:00.

§2. Czas trwania

1. Datą rozpoczęcia serwisu będzie 01.09.2015, data końcowa nie jest określona.
Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia działania serwisu w dowolnym
momencie.

§3. Rejestracja i zasady udziału

1.  Podczas  okresu  obowiązywania  serwisu  Organizator  przeprowadzi  promocję,
której  celem  będzie  poinformowanie  społeczności  użytkowników  o  istnieniu
serwisu.

2.  Aby  zostać  subskrybentem  serwisu,  użytkownik  musi  zarejestrować  się  w
serwisie  MT oferowanym przez Organizatora,  w obowiązującym czasie  trwania.

3. Aby zarejestrować się w serwisie MT, należy wysłać na wskazany Numer
Premium SMS MT wiadomość SMS o treści zamówienia podanej w opisie Serwisu
MT (opłata za SMS aktywujący wynosi 0zł we wszystkich sieciach).

4.  Wysyłając  wiadomość  startową  na  wskazany  numer  Premium  SMS  MT,
uczestnik przyjmuje oraz potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem
oraz jest uprawniony do uiszczania opłat za telefon lub ma zgodę takowej osoby
na używanie niniejszej usługi oraz ma ukończone  18 lat.

5.  O  prawidłowym  zasubskrybowaniu  usługi  MT  użytkownik  zostanie
powiadomiony  poprzez  wiadomości  SMS  od  operatora,  które  zawierać  będą
również informacje o serwisie i obowiązujących opłatach.



§4. Opłaty

1. Serwis jest usługą opartą na subskrypcji SMS MT. Opłata za subskrypcję usługi
wynosi  1.23  PLN  brutto  za  każdą  wiadomość  przychodzącą  z  numeru  60168.
Opłata jest dopisywana do rachunku telefonicznego subskrybenta serwisu.

2. Przez pierwsze 3 dni od rejestracji użytkownik otrzymywać będzie wiadomości z
numer  60168  bez  opłaty  (za  darmo).  Po  tym  okresie  nastąpi  automatycznie
przejście do fazy płatnej, w której użytkownik będzie ponosił opłatę 1.23 PLN za
każdą otrzymaną wiadomość z numeru 60168. Przed przejściem do fazy płatnej,
użytkownik  otrzyma  od  operatora  wiadomości  SMS  z  informacją  o  sposobie
rezygnacji z usługi.

3. Koszty są doliczane do rachunku za telefon użytkownika przez operatora sieci
komórkowej.  W  przypadku  telefonu  na  kartę  pre-paid,  stosowna  suma
odejmowana  jest  z  konta  telefonicznego  użytkownika  telefonu.  W  ramach
uczestnictwa w serwisie, użytkownik wyraża zgodę na pobieranie od niego opłat
oraz zobowiązuje się do uiszczania ich w całości.

4.  Wszystkie  wiadomości  SMS  wysyłane  przez  użytkownika  podlegają
standardowym opłatom, zgodnym z taryfikatorem operatora sieci komórkowej. W
zależności  od  operatora,  taryfikatory  mogą  się  różnić.  Aby  uzyskać  więcej
informacji  na  ten  temat,  należy  skontaktować  się  ze  swoim  operatorem sieci
komórkowej.

5.  Użytkownik  może  zrezygnować  z  subskrypcji  w  dowolnym  momencie.  Aby
anulować subskrypcję, użytkownik powinien wysłać SMS o treści STOP SUCHAR
pod skrócony numer 60168 (opłata: 0,00 zł).

§5. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi  odpowiedzialności  za ewentualne nieprawidłowości  w
połączeniach  telefonicznych  (w  tym  SMS-owych)  określonych  w  niniejszym
Regulaminie,  jak  również  za  przypadki  wykonania  połączeń  przez  osoby
nieuprawnione.

2.  Deklarując wzięcie  udziału w serwisie,  w sposób przewidziany w niniejszym
Regulaminie, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

3.  Poprzez  wysłanie  SMS-a  rejestrującego  uczestnik  wyraża  zgodę  na
otrzymywanie od Organizatora lub podmiotów powiązanych z Organizatorem w



rozumieniu przepisów Ustawy Kodeks spółek handlowych, SMS-ów związanych z
oferowanymi  przez  Organizatora  produktami  mobilnymi,  na  numer  telefonu
komórkowego użyty przez uczestnika w serwisie.

4.  Niniejszy Regulamin jest  dostępny w siedzibie  Organizatora  oraz na  stronie
internetowej http://plsms.pl/.

§6. Reklamacje

1.  Reklamacje dotyczące działania Usługi można składać do Centrum Technologii
Mobilnych  Mobiltek.  Reklamacje:  reklamacje@mobiltek.pl,  tel.  12  44  66  901
(poniedziałek-piątek w godz. 10.00-15.00).
2. Reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 30 dni od daty otrzymania.

http://plsms.pl/

