Regulamin przelewów serwisu 4Life MTA

§1
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) jest regulaminem wykonywania przelewów na
rzecz serwera 4Life MTA (Zwany dalej „Serwerem”) którego organizatorem jest Joanna Piasecka
(osoba fizyczna, zwana dalej „Organizator”), adres e-mail: zbyklon@mta4life.pl.
§2
Regulamin dostępny jest pod adresem URL http://mta4life.pl/regulamin-przelewow.pdf oraz w
hiperłączu o nazwie „Regulamin przelewów serwisu 4Life” na forum serwera o adresie URL
http://mta4life.pl/ (zwany dalej „Forum”).

§3
Usługodawcą przelewów jest firma Homepay Sp. z o. o., właściciel serwisu http://homepay.pl/
(zwany dalej „Usługodawcą”) z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 w Warszawie.

§4
Serwis polega na udostępnieniu kodu jednorazowego, który umożliwia aktywacje wirtualnych usług
(Zwanych dalej „Usługami”) tj. Konto premium bądź premium + (PLUS) na serwerze.

§5
Z usługi korzystać może osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i
uprawniona do użytku urządzeń elektronicznych umożliwiających pobieranie i eksploatację treści
przesyłanych przez usługodawcę (tj. odebranie mail’a z kodem jednorazowym i wykorzystanie go na
serwerze). Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą skorzystać z usługi pod
warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego

§6
Kwoty wykonywania usług (dalej zwany „cennikiem”):
Dla adresu http://hpay.mta4life.pl/30 kwota wynosi 6,00 zł.
Dla adresu http://hpay.mta4life.pl/30P kwota wynosi 9,00zł.
Dla adresu http://hpay.mta4life.pl/60P kwota wynosi 15,00zł.

§7
Adresy URL na subdomenie „hpay” forum (tj. http://hpay.mta4life.pl/), są przekierowaniami na
strony usługodawcy zbierające i zawierające niezbędne dane do wykonania przelewu i zrealizowania
usługi.
Przekierowania dla podanych w cenniku adresów URL:
Adres URL http://hpay.mta4life.pl/30 jest przekierowaniem na
https://homepay.pl/wplata/11031-4Life%20MTA%20Premium%2030%20d.
Adres URL http://hpay.mta4life.pl/30P jest przekierowaniem na
https://homepay.pl/wplata/11032-4Life%20MTA%20Premium%20PLUS%2030%20d.
Adres URL http://hpay.mta4life.pl/60P jest przekierowaniem na
https://homepay.pl/wplata/11033-4Life%20MTA%20Premium%20PLUS%2060%20d.

§8
Organizator NIE ponosi odpowiedzialności za:



Wykonanie przelewu podając inne dane niż te na rzecz Organizatora.

Koszty poniesione przez klienta powstałe w wyniku działania niezgodnego z regulaminem
dokonywania wpłat usługodawcy
(http://homepay.pl/regulamin/regulamin_dokonywania_wplat/)

§9
W przypadku problemów z aktywacją usługi należy skontaktować się z organizatorem poprzez
adres e-mail: zbyklon@mta4life.pl.

§10
W przypadku nieotrzymania kodu zwrotnego bądź innych problemów z wykonaniem przelewu na
podany Adres E-Mail należy złożyć reklamacje pod adresem https://homepay.pl/reklamacje/ lub
przesłać listem poleconym na adres: Homepay Sp. z o.o., Żeromskiego 27 lok. 5, 96-500
Sochaczew. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania.

§11
Aktywacja usługi odbywa się tylko i wyłącznie za pomocą serwera (tzw. In-Game) po
zaakceptowaniu regulaminu i wprowadzenia kodu jednorazowego otrzymanego na Adres E-Mail
po zaksięgowaniu wpłaty.

