Regulamin Serwisów Oferujących Kontent Multimedialny
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki korzystania z usługi
(zwanej dalej "Usługą") polegającej na korzystaniu z serwisów, za pomocą których możliwe jest
pobranie na telefon komórkowy materiałów i/lub treści multimedialnych takich jak: wiadomości
MMS, gry Java, dzwonki, tapety, animacje, puzzle i in.
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. Koszt wysłania SMS opiewa na
sumę (tak netto, jak i brutto) każdorazowo podaną w odpowiednim nośniku reklamowym.
2. Po wysłaniu wiadomości SMS na wskazany numer Użytkownik otrzymuje zamówiona treść bądź
to bezpośrednio, bądź poprzez zakładkę Wappush, za pomocą której winien zamówiony kontent
pobrać.
3. Użytkownik ma prawo w każdym czasie przerwać korzystanie z Usługi, bądź rozpocząć
korzystanie z niej na nowo.
4. 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. 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 pobranie wybranych treści,
e) ewentualny dyskomfort psychiczno-moralny, jaki może zostać potencjalnie wywołany poprzez
treści zawarte w pobranych materiałach,
f) brak wymaganych opcji konfiguracyjnych, brak odpowiedniej pojemności „wolnej pamięci” oraz
niekompatybilność modelu telefonu komórkowego Użytkownika z pobranymi treściami, ze
szczególnym uwzględnieniem sytuacji, w których Użytkownik nie jest w stanie pobranych
materiałów na swoim telefonie otworzyć, odtworzyć, bądź zapisać.
g) problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator
przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec,
w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły
wyższej,
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.
5. 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.
6. Reklamacje dotyczące Usługi należy zgłaszać pisemnie pod adresem email: reklamacje@mni.pl

