Regulamin Czatów Interaktywnych z Wizualizacją
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki korzystania z usługi
polegającej na korzystaniu z serwisów o tematyce towarzyskiej, matrymonialno-towarzyskiej, bądź
ezoterycznej, za pomocą wiadomości SMS (zwanej dalej "Usługą") z wizualizacją na
interaktywnych stronach teletekstów zarządzanych (lub współzarządzanych) przez Organizatora.
2. Organizatorem jest MNI Premium S.A. z siedzibą w Warszawie, ulica Żurawia 8,
00-503 Warszawa.
3. Usługa jest oferowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Uczestnictwo w Usłudze jest dobrowolne.
5. Osoba korzystająca z Usługi (zwana dalej "Użytkownikiem") wyraża zgodę na zastosowanie
wszystkich postanowień Regulaminu.
6. Użytkownikiem usługi może być każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do użytkowania
telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej.

II. Korzystanie z Usługi
1. Użytkownik, który chce skorzystać z Usługi, wysyła swoją wiadomość SMS rozpoczynając od
ciągu literowego (bądź cyfrowego lub literowo-cyfrowego) podanego w treści opisu danego serwisu,
a następnie wysyła pod numer podany w tymże opisie, po gwiazdce wpisując swój nick. Po
otrzymaniu zwrotnego SMS potwierdzającego rejestrację Użytkownik może wysyłać dalsze SMS ze
swoimi treściami. Koszt wysłania SMS opiewa na sumę (tak netto, jak i brutto) każdorazowo podaną
w odpowiednim nośniku reklamowym.
2. Treść SMS nie powinna przekroczyć 159 znaków uwzględniajac spacje.
3. W treści SMS nie należy używać polskich znaków diakrytycznych.
4. Usługa polega na umożliwieniu prowadzenia rozmowy o tematyce określonej w danym serwisie Użytkownik może prowadzić rozmowę towarzyską z innymi Użytkownikami Usługi, wysyłać swoje
wiadomości w formie anonsu lub prowadzić rozmowę na tematy ezoteryczne z wróżką lub jej
asystentką.
5. Użytkownik pozostaje zalogowany przez dwie godziny od wysłania swojej wiadomości SMS na
czat. Jeśli użytkownik po upływie dwóch godzin chce nadal korzystać z usługi, powinien ponownie
wysłać SMS rejestrujący.
6. Użytkownik, który przed upływem dwóch godzin do ostatniego SMS chce skorzystać z innej
usługi na tym samym numerze, powinien najpierw wysłać SMS o treści „STOP”; w przeciwnym
wypadku jego wiadomości będą w dalszym ciągu kierowane na usługę, z której uprzednio korzystał.

7. Użytkownik pozostaje anonimowy, a jedynym elementem identyfikującym umożliwiającym
korzystanie z Usługi jest numer jego telefonu. Użytkownik nie jest zobowiązany do podawania
jakichkolwiek swoich danych mogących go zidentyfikować; podając w trakcie rozmowy
jakiekolwiek informacje o w/wym charakterze czyni to dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
8. Przed umieszczeniem na wizji poprawnie wysłane przez Użytkownika SMS są poddawane
moderacji ze względu na treść. Oferty naruszające polskie prawo, zawierające opisy czynności
erotycznych i seksualnych, propozycje i sexsponsornigu, obraźliwe, skierowane do osób
niepełnoletnich oraz inne uznane za niezgodne z charakterem Usługi, mające charakter
rozpowszechniania materiałów reklamowych lub promocyjnych, nie będą zamieszczane lub treści te
będą moderowane. Nie będą emitowane anonse z prośbami o pomoc finansową, wartościujące
anonse innych Użytkowników lub wyrażające opinie na ich temat, zawierające dane osobowe oraz
inne, których treść jest niezgodna z charakterem Usługi. Adresy emailowe, numery komunikatorów,
adresy stron www oraz wszelkie inne nie mogące zostać zweryfikowane sposoby kontaktu z
nadawcą anonsu będą usuwane z jego treści.
Organizator nie odpowiada za treści usunięte w wyniku moderacji dokonywanej przez emitentów
zewnętrznych.
9. Kontaktem do Użytkownika (jeśli chce on go podać) jest numer telefonu, z którego nadał on swój
SMS. Inne podane w treści wiadomości numery telefonów nie są uwzględniane.
10. Wizualizacje/emisje treści nadesłanych przez Użytkownika Usługi na czatach ezoterycznych nie
są obligatoryjne.
11. Czas emisji wiadomości Użytkownika na wizji uzależniony jest liczby kolejnych nowo
nadchodzących wiadomości SMS od innych Użytkowników i ma charakter rotacji chronologicznej.
12. Użytkownik ma prawo w każdym czasie przerwać korzystanie z Usługi, bądź rozpocząć
korzystanie z niej na nowo.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Usługi Użytkownikowi, który
narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy
moralne lub też z innych istotnych przyczyn.

III. Postanowienia końcowe
1. Usługa jest dostępna w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej (T-Mobile, 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 dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
3. Użytkownik wysyłający anons na czat wyraża jednocześnie zgodę na jego zamieszczenie
w innych serwisach o podobnym charakterze należących do Organizatora.
Wysyłając swój SMS Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie od Organizatora
wiadomości aktywizująco-informacyjnych oraz przetwarzanie jego numeru telefonu (rozumianego
jako dana osobowa).

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) treść wiadomości SMS wysyłanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi,

b) korzystanie z Usługi przez osoby niepełnoletnie oraz osoby nieuprawnione do użytkowania
telefonu komórkowego,
c) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,
d) wiadomości SMS, które zostały nadane przez Użytkownika w sposób nieprawidłowy, a w
szczególności uniemożliwiające mu prawidłowe zalogowanie się do wybranego serwisu,
e) zbyt krótki (w odczuciu Użytkownika) czas emisji jego wiadomości na wizji spowodowany
rotacyjnym charakterem emitowania nadchodzących SMS,
f) ewentualny dyskomfort psychiczno-moralny, jaki może zostać potencjalnie wywołany poprzez
treści otrzymywane w trakcie rozmowy na czacie,
g) za błędy lub przekłamania, jeśli przyczyną tej sytuacji były błędy lub problemy techniczne leżące
po stronie podmiotów trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem operatorów telefonii komórkowej,
h) korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu
lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia
przez Użytkownika charakteru Usługi oraz związanych z tym postanowień regulaminowych,
przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd,
wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora,
6. Organizator nie weryfikuje treści zawartych w nadsyłanych wiadomościach SMS, dlatego też nie
ponosi odpowiedzialności za rozbieżności między nimi a stanem rzeczywistym. Ponieważ nigdy nie
można wykluczyć ewentualności podszywania się nadających anonse pod inne osoby, jak i
rozbieżności w stosunku do deklarowanego wyglądu, cech osobistych, czy celów nadawcy,
Organizator zaleca ostrożność, stosowanie zasady ograniczonego zaufania i krytyczne
ustosunkowywanie się do treści anonsów oraz, w miarę możliwości, weryfikowanie ich przez
Użytkownika.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów
prawnych lub z innej przyczyny. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od chwili podania do
wiadomości Użytkowników Usługi.
8. Reklamacje dotyczące Usługi należy zgłaszać pisemnie pod adresem email: reklamacje@mni.pl

