REGULAMIN SERWISU „ANKIETA”

I. Postanowienia wstępne.
1. Organizatorem Serwisu jest MNI Premium S.A. z siedzibą w Warszawie (00-503), przy ul. Żurawiej 8 (zwana dalej:
Organizatorem).
2. Serwis jest dostępny od 14.12.2011 roku do 18.12.2011.
II. Czas i miejsce trwania usługi.
1. Usługa rozpocznie się dnia 14.12.2011 roku i trwać będzie do 18.12.2011.
2. Usługa jest świadczona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
III. Zasady korzystania z Serwisu.
1. Aby wziąć udział w ankiecie dotyczącej nauki angielskiego należy wysłać SMS pod numer 70040 w treści wpisując TAK w
odpowiedzi na następującą treść:
Niepowtarzalna oferta CYFRA+: wyjątkowy telewizor LG 3D za 1zl!
Każdy uczestnik ankiety otrzyma Telewizor LG HD 3D za 1zł jeżeli zakupi pakiet pełnej oferty CYFRY+ lub pakiet CANAL+HBO
Superpremium zgodnie z cennikiem, bez rabatu. Umowa na 26 m-cy. Dostępna do wyczerpania zapasów.
Koszt wysłania jednej wiadomości to 0,50 zł netto (0,62 z VAT) w przypadku wysłania wiadomości SMS pod numer 70040.
Koszt wysłania wiadomości SMS jest niezależny od planu taryfowego abonenta.
2. Regulamin oraz wyniki ankiety zostaną zamieszczone na www.mni-e.pl
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieznajomość Użytkownika ceny usługi oraz własnych możliwości
finansowych.
4. Użytkownik płaci za udział w ankiecie. Użytkownik nie ma prawa do żądania zwrotów kosztów za prawidłowo wykonaną
usługę.
5. Zaakceptowanie regulaminu przez Użytkownika oznacza jego znajomość oraz akceptację odpowiednich postanowień
ogólnego regulaminu świadczenia usług dostępnego na stronie serwisu.
6. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w ramach serwisu.

IV. Reklamacje.
1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług, o których mowa w niniejszym regulaminie, Klient zobowiązany jest zgłaszać
Organizatorowi niezwłocznie po stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawidłowości na adres poczty elektronicznej
reklamacje@mni.pl .
2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu.
3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych.

V. Postanowienia końcowe.
1. Organizator dołoży wszelkich starań dla zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian zasad Serwisu, w tym zmian opłaty za świadczenie Usługi.
3. Wysłanie SMSa pod numer obsługujący Serwis oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
4. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające świadczenie usług w ramach Serwisu i
nie ponoszą odpowiedzialności za treść informacji oferowanej Usługi.
5. Wszelkie pytania oraz uwagi dotyczące działania serwisu należy kierować na adres Organizatora.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu,
- za problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek okoliczności nie leżących po stronie Organizatora, a
w szczególności zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
- korzystanie z usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
- szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od
Organizatora,
- przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub
niezależnych
od Organizatora,

7. Regulamin może być zmieniany przez Organizatora w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie zmian na niniejszej stronie
internetowej. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na niniejszej stronie
internetowej.
8. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Organizatora.
9. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

