Regulamin serwisu PREMIUM SMS 4Life MTA
§1
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) jest regulaminem usługi SMS PREMIUM
wykorzystywanej przez serwer 4Life MTA (zwany dalej „Serwerem”) której 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/ w hiperłączu pod nazwą:
„Regulamin SMS PREMIUM 4Life MTA”.

§3
Usługodawcą 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 kupno wirtualnych usług
(Zwanych dalej „Usługami”): Konto premium lub Konto premium + (PLUS) na serwerze.

§5
Z usługi może korzystać osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i
uprawniona do użytkowania telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych
umożliwiających pobieranie i eksploatację treści przesyłanych przez usługodawcę . Osoby nie
mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą skorzystać z usługi pod warunkiem uzyskania
zgody opiekuna prawnego.

§6
Cennik usług (dalej zwany „cennikiem”):
Dla numeru 7355 cena Netto wynosi 3 zł (3,69 zł Brutto)
Dla numeru 7555 cena Netto wynosi 5 zł (6,15 zł Brutto)
Dla numeru 7955 cena Netto wynosi 9 zł (11,07 zł Brutto)
Dla numeru 91455 cena Netto wynosi 14 zł (17,22 zł Brutto)
Dla numeru 92520 cena Netto wynosi 25 zł (30,75 zł Brutto)
*Do każdej ceny Netto został doliczony podatek VAT (tj. 23% ceny Netto)

§7
Usługodawca zapewnia obsługę maksymalnie 1 wiadomości SMS
( Short Message Service ) z jednego numeru telefonu w okresie 60 sekund (tj. 1 minuta) oraz może
wprowadzić dodatkowe obostrzenia i blokady w przypadku stwierdzenia prób nadużycia lub/i
działania na szkodę Usługodawcy.

§8
Usługodawca oraz organizator NIE ponoszą odpowiedzialności za:
1. Niedostarczenie wiadomości w przypadku gdy klient będzie poza zasięgiem sieci lub/i będzie miał
wyłączony telefon w czasie 6 godzin od wysłania SMS’a.
2. Koszty poniesione przez klienta wynikające z wysłania wiadomości niezgodnie z regulaminem
SMS PREMIUM usługodawcy ( http://homepay.pl/regulamin/regulamin_sms_premium/ ) lub
regulaminem (tj. tym regulaminem).
3. Błędne wpisanie przez klienta kodu zamówienia bądź wybranie błędnego numeru SMS Premium.

§9
Jeżeli w czasie 30 minut od chwili wysłania SMS-a klient nie otrzyma SMS-a zwrotnego, należy złożyć
reklamację 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.

§10
Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji wtedy gdy klient otrzyma treść zwrotną ale wystąpi
błąd podczas aktywowania usługi. Reklamacje tą należy wysłać do 7 dni po wystąpienia zdarzenia
na adres e-mail: zbyklon@mta4life.pl.

§11
Zakup usługi odbywa się tylko i wyłącznie za pomocą serwera (tj. tzw. In-Game) po zaakceptowaniu
regulaminu oraz wysłania SMS’a o treści HPAY.4L pod jeden z numerów określonych w cenniku.

