
 

Regulamin płatności on-line serwisu mta4life.pl  

(https://mta4life.pl/premium)  
  

§1  

Niniejszy regulamin jest regulaminem płatności on-line wykorzystywanych przez witrynę https://mta4life.pl/, która 

jest ściśle powiązana z serwerem 4Life.   

Organizatorem usługi jest ZPLAY ANNA KAZIUKAJTIS z siedzibą w Gdyni przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego nr 

10 lok. B6, 81-383, NIP 7651698353, REGON 384745426, adres e-mail: biuro@mta4life.pl.  

  

§2  

Regulamin dostępny jest pod adresem URL 

https://mta4life.pl/reg/on-line_zpak.pdf 

  

§3  

Usługodawcą jest firma CashBill Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Sobieskiego 2, 40-082 w  

Katowicach, właściciel serwisu https://cashbill.pl/ adres e-mail: kontakt@cashbill.pl i oferuje ona obsługę techniczną 

związaną z płatnościami.  

  

§4  

Serwis polega na jednorazowym doładowaniu wirtualnych „punktów premium” poprzez witrynę 

https://mta4life.pl/premium, które są powiązane ściśle z kontem na serwerze 4Life.  

  

§5  

Z usługi może korzystać osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i uprawniona do 

zarządzania środkami których używa do wykonania transakcji. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności 

prawnych mogą skorzystać z usługi pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego.  

 

§6  

Aby skorzystać z usługi należy zaakceptować niniejszy regulamin oraz wykonać płatność on-line na ZPLAY ANNA 

KAZIUKAJTIS za pośrednictwem linku do serwisu Cashbill wygenerowanego w formularzu na witrynie 

https://mta4life.pl/premium.  

 

§7  

Cena jednego punktu premium wynosi 0,014zł w przypadku płatności PaySafeCard lub 0,011zł gdy płacimy inną 

metodą, istnieje możliwość zakupu od 10 do 1000000 punktów premium w jednej transakcji, a ich ilość musi być 

wielokrotnością liczby 10.  
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§8  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wykonaną płatność z winy klienta lub/i usługodawcy w czasie 

gdy płatność nie przejdzie na rzecz z ZPLAY ANNA KAZIUKAJTIS i nie zobowiązuje się do ręcznego doładowania 

punktów premium.  

  

§9  

W przypadku nieotrzymania zakupionych punktów premium w ciągu 2 dni roboczych od wykonania transakcji, 

należy w ciągu 7 dni skontaktować się z organizatorem usługi za pomocą adresu e-mail: reklamacje@mta4life.pl, 

który będzie starał się pomóc w rozwiązaniu problemu.   

  

§10 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie lub znaczne opóźnienie w realizacji płatności z winy 

klienta, usługodawcy lub innych podmiotów.  

  

§11  

W przypadku jakichkolwiek problemów z usługą należy skontaktować się z organizatorem płatności za pomocą 

adresu e-mail: reklamacje@mta4life.pl.   

  

§12  

Aby korzystać z usługi należy posiadać aktywne konto na witrynie https://mta4life.pl/ lub na serwerze 4Life MTA (w 

przypadku kupna in-game) przygotowane do pełnego korzystania z forum mieszczącym się na witrynie 

https://mta4life.pl/forums.   

  

§13  

Organizator usługi zastrzega sobie prawo do pomniejszenia liczby punktów premium lub anulowania transakcji w 

przypadku gdy kwota płatności, nie zgadza się z kwotą odpowiadającą liczbie zakupionych punktów premium.   

  

§14  

Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, a ewentualne zwroty będą dokonywane wyłącznie 

przy porozumieniu stron w okresie do 14 dni od rozpoczęcia świadczenia usługi. 

(Podstawa prawna Art. 38. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) 
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