REGULAMIN USŁUGI "ZDRADA"

DEFINICJE TERMINÓW WYKORZYSTANYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE
1.

Organizator - MNI Premium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 8 wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000292045, NIP: 5261035684, REGON: 011205067;

2.

Serwis – serwis internetowy służący Świadczeniu Usług;

3.

Usługa – odpłatne udostępnianie Użytkownikom Produktów;

4.

SMS – „Short Message Service” świadczoną w standardzie GSM;

5.

Użytkownik - każda osoba fizyczna, pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
zamieszkująca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca jeden z poniższych warunków będąca
użytkownikiem telefonu komórkowego funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej i
korzystająca z Usługi.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Organizatorem Usługi jest MNI Premium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 8 wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000292045, NIP: 5261035684, REGON:
011205067.

2.

Organizator czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem Usługi.

3.

Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.

4.

Usługa dostępna jest dla Użytkowników 24h na dobę, aż do momentu jej odwołania przez Organizatora.

5.

Użytkownik korzystający z Usługi akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich
jego postanowień.

CZAS I MIEJSCE USŁUGI
1.

Usługa rozpocznie się dnia 1 września 2013r. i trwać będzie do odwołania.

2.

Usługa może być świadczona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI
1.

Użytkownik wysyła SMS o treści ZDRADA. Zwrotnie otrzymuje jednorazowy kod dostępu umożliwiający
skorzystanie z dostępnych treści i zasobów znajdujących się na witrynie.

2.

Aby zakupić kod dostępu umożliwiający pobranie wybranego pliku lub dostępu do zablokowanej części strony
należy wysłać wiadomość SMS pod numer 7416 o treści ZDRADA. Koszt wysłania jednej wiadomości to 4 zł
netto (4,92 brutto). Koszt wysłania jednej wiadomości SMS jest niezależny od planu taryfowego Użytkownika.

3.

Dokonując płatności SMSem, kod zostanie wysłany automatycznie na numer Użytkownika.

REKLAMACJE
1.

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące korzystania z Usługi mogą być składane przez Użytkowników w
następującej formie:
a. pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, na adres: MNI Premium S.A. ul. Żurawia 8, 00-503
Warszawa z dopiskiem: "Zdrada".

b. elektronicznej za pomocą emaila na adres reklamacje@mni.pl przez cały czas trwania Usługi, jednakże
nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej
osoby w związku z Usługa. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
2.

Reklamacje Użytkowników dotyczące Usługi będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w
terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia
reklamacji droga elektroniczna bądź listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji,
pod warunkiem podania adresu zwrotnego, na który ma być wysłana odpowiedz.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usługi,
trudności w dostępie do Strony z Usługą i przesłaniu koniecznych danych, które mogą być wywołane
działaniami lub zaniechaniami Uczestnika lub podmiotów, którymi się on posługuje lub z których usług korzysta,
w szczególności jego dostawców Internetu.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Usługi, z
zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawiać Użytkowników ich praw nabytych na podstawie niniejszego
Regulaminu. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie Aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym
numerem oraz datą. Ogłoszenie Aneksów do Regulaminu nastąpi w taki sam sposób, jak ogłoszenie
Regulaminu.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, przesunięcia Okresu trwania Usługi lub przedterminowego
zakończenia Usługi z powodu działania siły wyższej, w szczególności z przyczyn technicznych lub prawnych. Jeśli
konieczność taka została spowodowana zachowaniem Użytkownika lub osób, którymi się on posługuje,
Organizator może żądać od tej osoby odszkodowania za powstałe szkody. Postanowienie to nie wyłącza to
możliwości wykorzystania jakichkolwiek środków prawnych.

4.

Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z
przeprowadzeniem Usługi, zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Każdy z
Użytkowników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
Administratorem bazy danych Użytkowników w rozumieniu w/w ustawy jest Organizator.

5.

Użytkownicy poprzez wysłanie Zgłoszenia wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora numeru
telefonu, z którego zostało dokonane Zgłoszenie, oraz adresu email, które zostało podane dobrowolnie w
Zgłoszeniu w celu prawidłowej realizacji Usługi oraz zgodę na otrzymywanie powiadomień i innych informacji, w
tym handlowych o nowych usługach, konkursach czy innego rodzaju akcjach przeprowadzonych przez
Organizatora. Każdy z Uczestników ma prawo żądania zaprzestania wykorzystywania przez Organizatora
swojego numeru telefonu i adresu email w celach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Żądanie takie dla
swej skuteczności powinno zostać złożone pisemnie w trybie opisanym w punkcie REKLAMACJE niniejszego
Regulaminu, z dokładnym opisem żądania i numerem telefonu.

6.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy prawa polskiego.

7.

Jeżeli okazałoby się, że jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okazałyby się nieważne,
bezskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo też zostały za takie uznane mocą orzeczenia organu
administracji lub orzeczenia sądowego lub zmianie uległ stan prawny albo wykładnia przepisów prawa,
uniemożliwiając wykonanie niektórych postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w
mocy, zaś Organizator, kierując się dobrą wiarą i celami Usługi, ustanowi postanowienie zastępcze, nadające się
do wykonania, o skutkach jak najbardziej zbliżonym do pierwotnych jej postanowień.

