Regulamin serwisu WE DWOJE:
Oferty Pań – str. 883, Oferty Panów str. 884
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki korzystania
z usługi polegającej na zamieszczeniu oferty (bądź pobieraniu kontaktów do cudzych
ofert) w serwisie WE DWOJE za pomocą wiadomości SMS (zwanej dalej "Ofertą").
2. Organizatorem jest MEDIASET, ul. Czarnieckiego 1, 05-200 Wołomin.
3. Usługa jest oferowana na stronach 883 i 884 w Telegazecie TVP1 i Telegazecie TVP2
Telewizji Polskiej S. A.
4. Osoba korzystająca z Usługi (zwana dalej "UŜytkownikiem") wyraŜa zgodę na
zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
5. UŜytkownikiem usługi moŜe być kaŜda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do
uŜytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej.
6. Wysyłając swój SMS UŜytkownik wyraŜa jednocześnie zgodę na otrzymywanie od
Organizatora wiadomości aktywizująco -informacyjnych, jak i na uŜycie swojej oferty (o
ile taka została nadana) w innych serwisach o tematyce matrymonialno-towarzyskiej
naleŜących do Organizatora.

II. Korzystanie z Usługi
1. UŜytkownik, który chce zamieść ofertę w ramach Usługi, wysyła wiadomość SMS na
numer 74611 o treści AMD.treść swojej oferty (koszt SMS 4 zł/4,88 zł z VAT).
2. Treść SMS nie powinna przekroczyć 159 znaków.
3. W treści SMS nie naleŜy uŜywać polskich znaków.
4. Poprawnie wysłane przez uŜytkowników Oferty są poddawane moderacji ze względu na
treść. Oferty zawierające opisy czynności erotycznych i seksualnych, propozycje
seksualne i sexsponsornigu, obraźliwe, skierowane do osób niepełnoletnich oraz inne
uznane za niezgodne z charakterem usługi, nie będą zamieszczane lub treści te będą
moderowane.
5. Nie będą emitowane anonse z prośbami o pomoc finansową, zawierające dane
osobowe oraz inne, których treść jest niezgodna z charakterem Usługi.
6. Adresy e-mailowe oraz adresy stron WWW będą usuwane z treści anonsów. MEDIASET
nie odpowiada za anonse usunięte w wyniku moderacji.
7. Numer telefonu osoby zamieszczającej ofertę jest kodowany.
8. UŜytkownik, który chce skorzystać z usługi i otrzymać numer telefonu do autora
oferty, wysyła wiadomość SMS na numer o treści określonej przy ofercie.
9. Gwarantowany przez Organizatora czas emisji oferty nadesłanej przez UŜytkownika
wynosi minimum 2 dni.
10. Kontaktem do oferty jest numer telefonu, z którego oferta została nadana. Inne
podane w treści anonsu numery telefonów nie będą uwzględniane.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Usługi
UŜytkownikowi, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujące
prawo lub ogólnie przyjęte normy moralne.
III. Postanowienia końcowe
1. Usługa jest dostępna w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej (Era, Plus
GSM, Orange, P4), zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym). Do
korzystania z Usługi nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty
abonamentowe oraz usługi dodatkowe.
2. Organizator dołoŜy wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
3. Wysyłający anonse do serwisu WE DWOJE na stronach 883 i 884 Telegazety wyraŜa
jednocześnie zgodę na jego zamieszczenie w innych serwisach naleŜących do
Organizatora o tematyce matrymonialno-towarzyskiej.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) treść wiadomości SMS wysyłanych przez UŜytkownika w ramach korzystania z Usługi,
b) korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do uŜytkowania telefonu
komórkowego,
c) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez UŜytkownika z Usługi,
d) za sytuacje, w których osoba pobierająca kontakt do anonsu nie jest w stanie
nawiązać kontaktu z osobą anons zamieszczającą lub za sytuację, w której anons został
wycofany przez osobę go zamieszczającą.
e) problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeŜeli nastąpiły one wskutek zdarzeń których
Organizator przy zachowaniu naleŜytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub
którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze
zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyŜszej, sytuacje, w których nie jest w stanie
podać kontaktowego numeru telefonu komórkowego UŜytkownikowi anons
pobierającemu z powodu wycofania anonsu przez UŜytkownika go zamieszczającego.
g) za niewłaściwe wyemitowanie anonsu, jeśli przyczyną tej sytuacji były błędy lub
problemy techniczne leŜące po stronie podmiotów trzecich, ze szczególnym
uwzględnieniem operatorów telefonii komórkowej,
h) korzystanie z Usługi przez UŜytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z
niewłaściwego zrozumienia przez UŜytkownika charakteru Usługi, przerwy w świadczeniu
Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu)
lub niezaleŜnych od Organizatora.
5. Regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora i na stronie: www.regulaminy.info.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany
przepisów prawnych lub z innej przyczyny.
7. Reklamacje dotyczące Usługi naleŜy zgłaszać telefonicznie pod numer (0-22) 583-3753

