Regulamin
§1
Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki korzystania z usługi
„Akcja Promocyjna AXA” (zwana dalej ”Akcją”).
2. Organizatorem Akcji jest AXA .
3. Integratorem Akcji jest MNI PREMIUM S.A. z siedzibą w Warszawie (kod: 00-503), przy
ul.Żurawiej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS NR 0000292045, o kapitale zakładowym
30 050 000,00zł., NIP 526-10-35-684.
4. Definicje terminów wykorzystanych w niniejszym Regulaminie:
a) GSM (the Global System for Mobile Communications) – system komórkowej telefonii
cyfrowej;
b) Operator GSM - podmiot gospodarczy świadczący usługi GSM na obszarze RP na podstawie
wymaganej prawem koncesji;
c) SMS – (Short Message Service) oznacza usługę w standardzie GSM polegającą na przesłaniu
krótkiej wiadomości tekstowej;
d) Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Akcji;
e) Użytkownik – abonent sieci telefonii komórkowej.
5. Uczestnikiem Akcji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do użytkowania
funkcjonującego w sieci polskiego Operatora GSM.
6. Osoby niepełnoletnie lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych mogą wziąć udział w
Akcji za zgodą, pod nadzorem i na odpowiedzialność ich opiekuna prawnego.
7. Organizator Akcji nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki wykonywania połączeń
lub wysyłania do Organizatora Akcji wiadomości SMS przez osoby do tego nieuprawnione.
8. Akcja jest przeprowadzana od 25.07.2012 r. do dnia 18.08.2012 r.
9. Akcja jest przeprowadzana na terytorium Polski.

§2
Przeprowadzenie Akcji
1. Warunkiem zostania Uczestnikiem Akcji jest wysłanie przez Użytkownika wiadomości tekstowej
SMS na numer 70040 , o treści „TAK” lub „AXA”. Po zarejestrowaniu SMS przez Organizatora Akcji
w systemie Użytkownik staje się Uczestnikiem Akcji.

2. Koszt jednego SMS to 0,50 zł. netto/bez Vat (słownie: pięćdziesiąt groszy) 0,62 zł. brutto/z Vat
(słownie: sześćdziesiąt dwa grosze).
3. Po otrzymaniu wiadomość SMS od Uczestnika Akcji call center należące do Organizatora Akcji
zadzwoni na numer telefonu z którego nastąpiło zgłoszenie w celu przedstawienia szczegółowej
oferty dotyczącej usług oferowanych przez Organizatora Akcji.
4. Każde zgłoszenie dokonane przez danego Uczestnika Akcji, identyfikowane przez numer telefonu,
z którego wysyła wiadomość SMS przez cały czas trwania Akcji jest rejestrowane w systemie
teleinformatycznym Integratora i przypisywane do numeru telefonu komórkowego Uczestnika
Akcji.

§3
Inne Postanowienia
1. W Akcji mogą wziąć jedynie wiadomości SMS wysyłane za pośrednictwem polskich Operatorów
GSM.
2. Organizator Akcji nie odpowiada za techniczną stronę organizacji Akcji. Integrator bierze
odpowiedzialność za techniczną stronę organizacji Akcji.
3. Integrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne po stronie Uczestnika.
Zgłoszenia do Akcji nie spełniające wymogów Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane,
zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w
stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji
umieszczonych na nich danych są nieważne i zostaną wykluczone z Akcji.
4. Uczestnika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
5. Wszelkie spory i roszczenia związane z Akcją rozstrzygać będzie sąd powszechny.
6. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy
prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

7. Pełna treść Regulaminu znajdować się będzie do wglądu na stronie internetowej: www.mni-e.pl

