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Regulamin usługi SMS PREMIUM 4Life MTA  

(https://mta4life.pl/premium)   
   

§1   

Niniejszy regulamin jest regulaminem usługi SMS Premium wykorzystywanej przez witrynę 

https://mta4life.pl/, która jest ściśle powiązana z serwerem 4Life.    

Organizatorem usługi jest ZPLAY ANNA KAZIUKAJTIS i 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/smspremium_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 SMS Premium.   

   

§4   

Serwis polega na udostępnieniu kodu jednorazowego służącego do jednorazowego doładowania 

wirtualnych „Punktów premium”, które pozwalają między innymi na przedłużenie konta 

premium/premium+ na serwerze 4Life MTA.   

   

§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   

Aby skorzystać z usługi należy zaakceptować niniejszy regulamin oraz wysłać SMS o treści AG.4LMTA 

na jeden z numerów wymienionym w cenniku usług.   
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§7   

Cennik usługi SMS Premium:   

   

Dla numeru 71480 cena Netto wynosi 1,00zł (1,23zł Brutto)   

Dla numeru 72480 cena Netto wynosi 2,00zł (2,46zł Brutto)   

Dla numeru 73480 cena Netto wynosi 3,00zł (3,69zł Brutto)   

Dla numeru 74480 cena Netto wynosi 4,00zł (4,92zł Brutto)   

Dla numeru 75480 cena Netto wynosi 5,00zł (6,15zł Brutto)   

Dla numeru 76480 cena Netto wynosi 6,00zł (7,38zł Brutto)   

Dla numeru 79480 cena Netto wynosi 9,00zł (11,07zł Brutto)   

Dla numeru 91400 cena Netto wynosi 14,00zł (17,22zł Brutto)   

Dla numeru 91900 cena Netto wynosi 19,00zł (23,37zł Brutto)   

Dla numeru 92022 cena Netto wynosi 20,00zł (24,60zł Brutto) Dla numeru 

92550 cena Netto wynosi 25,00zł (30,75zł Brutto)   

   

§8   

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisany numer SMS Premium przez klienta, 

błędnie wpisany kod usługi (treść SMS) bądź inne niedopatrzenie ze strony klienta i nie zobowiązuje 

się on do zwrotu kosztów lub udostępnienia kodu jednorazowego.   

   

§9   

W przypadku nieotrzymania wiadomości zwrotnej z kodem jednorazowym w ciągu 30 minut należy 

w ciągu 7 dni od zdarzenia skontaktować się bezpośrednio z usługodawcą za pomocą formularza   

dostępnego na stronie https://www.cashbill.pl/kontakt lub z organizatorem usługi za pomocą 

adresu e-mail: reklamacje@mta4life.pl, który będzie pośredniczył w kontakcie z usługodawcą.    

   

§10   

   

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub znaczne opóźnienie w dostarczeniu 

wiadomości zwrotnej z kodem jednorazowym.   

   

§11   

Usługa jest dostępna dla użytkowników następujących operatorów telekomunikacyjnych:  T-Mobile 

Polska S.A., PTK Centertel Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o.     
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§12 

Przed wysłaniem wiadomości klient zobowiązany jest dowiedzieć się o blokadach i ograniczeniach 

SMS Premium od swojego operatora sieci komórkowej.   

§13   

W przypadku niedziałającego kodu z wiadomości zwrotnej w panelu https://mta4life.pl/premium 

należy skontaktować się z organizatorem usługi za pomocą adresu e-mail reklamacje@mta4life.pl 

dokładnie opisując problem i podając wyświetlany błąd.   

   

§14   

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.    
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