Regulamin usługi SMS DOSTĘP
Dostęp do treści na 1 tydzień oraz wykupienie pełnego wydania w formacie PDF

&1
Postanowienia wstępne
1. Ilekroć w niniejszym regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje należy je rozumieć
następująco:
a) Organizator/Wydawca - Siedlecka Oficyna Wydawnicza „Podlasie” Sp. z o.o., ul. Bp.
I. Świrskiego 43A, 08-110 Siedlce.
b) Czasopismo - oznacza wydawany przez Wydawcę tygodnik o zasięgu regionalnym pod
tytułem „Echo Katolickie”.
c)

Serwis - oznacza prowadzony przez Wydawcę portal internetowy www.echokatolickie.pl.

d) Użytkownik - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która chce wykupić dostęp do treści
pełnych na stronie www.echokatolickie.pl.
e) Kod Dostępu - oznacza unikalny kod dostępu oparty o znaki alfanumeryczne,
umożliwiający korzystanie z pełnej wersji Serwisu uprawnionym Użytkownikom.
f)

Usługa - usługa zapewnienia dostępu do pełnych treści na stronie www.echokatolickie.pl

za pomocą kanałów multimedialnych Operatorów GSM, w formie bezpiecznej wymiany kodów.
Usługa może dotyczyć:
•

Uzyskanie dostępu do pełnego wydania tygodnika „Echo Katolickie” w formacie PDF;

•

uzyskanie dostępu do 4 rekordów (artykułów) w tygodniku „Echo Katolickie”.

g) Numer Dostępowy - oznacza numer SMS Premium 70120 lub 7168 - służące do
zamawiania Kodów Dostępu do pełnych treści Serwisu.
h) Operator - osoba prawna świadcząca usługi bezprzewodowej telefonii komórkowej
telekomunikacyjnej, w szczególności takie podmioty jak: Polkomtel SA, PTK Centertel,
T-mobile Sp. z o.o.
i)

Regulamin - niniejszy regulamin usługi określający warunki realizacji usługi.

j)

Wiadomość SMS - wiadomość tekstowa zawierająca podany na stronie prefiks

identyfikujący, wysyłana przez użytkownika na wskazany Numer Dostępowy w celu uzyskania
Kodu Dostępu.
k) SMS Zwrotny - wiadomość tekstowa wysyłana do użytkownika w ramach realizacji Usługi
w odpowiedzi na Wiadomość SMS i na numer telefonu, z którego wysłana została wiadomość
SMS, zawierająca Kod Dostępu, informację, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana,
lub informację o wartości transakcji i prośbę o potwierdzenie transakcji bezpłatnym SMSem
o treści „ok”.
l)
S.A.

Podmiot realizujący dodatkowe świadczenie - Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek

&2
1. Warunkiem korzystania z usługi jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
2. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi SMS - dostęp do treści na 1 tydzień dla
tytułu „Echo Katolickie” oraz SMS - dostęp do pełnego wydania tygodnika „Echo Katolickie”
w formacie PDF, wydawanego przez Siedlecką Oficynę Wydawniczą „Podlasie” sp. z o.o.
z siedzibą w Siedlcach, ul. Bp. I. Świrskiego 43A, 00-110 Siedlce, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000146721, REGON: 005184878, NIP: 821-000-82-71.

&3
ZASADY DZIAŁANIA SERWISU

1. Usługa jest przeznaczona dla Użytkowników na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Celem usługi jest umożliwienie użytkownikom sieci telefonii komórkowej dostępu do pełnych
zasobów serwisu internetowego www.echokatolickie.pl.
3. Korzystać

z

usługi

może

każda

osoba

uprawniona

do

użytkowania

telefonu

we

wszystkich sieciach komórkowych z wyłączeniem gadu air.
4. Wiadomość SMS musi zawierać podany na stronie www serwisu prefiks identyfikujący serwis.
5. W celu zapewnienia dostępu do pełnych treści należy wysłać na numer 70120 lub 7168 SMS
o treści „DOSTEP”.
6. Po otrzymaniu poprawnej wiadomości SMS Użytkownikowi zostanie przydzielony Kod Dostępu,
który zostanie mu przesłany SMSem Zwrotnym.
7. Kod Dostępu należy wpisać w odpowiednim polu na stronie Serwisu.
8. Użytkownicy sieci T Mobile mogą opcjonalnie wpisać w polu na stronie www.echokatolickie.pl
swój numer telefonu, po czym otrzymają wiadomość uwierzytelniającą z informacjami na
temat transakcji i prośbą o potwierdzenie bezpłatnym SMSem. Po otrzymaniu wiadomości
uwierzytelniającej Użytkownik wysyła wiadomość zwrotną o treści „OK.” (koszt: 0 PLN u
wszystkich operatorów) na numer, z którego otrzymał wiadomość, po czym otrzymuje dostęp
do Serwisu.
9.

Całkowity koszt jednego smsa na Numer Dostępowy wskazany w punkcie 5 &3 wynosi:
•

dla numeru 70120 - 0,63 zł (0,50 zł netto + VAT) we wszystkich sieciach telefonii
i komórkowej z wyłączeniem gadu air;

•

dla numeru 7168 - 1,23 zł (1,00 zł netto + VAT) we wszystkich sieciach telefonii
komórkowej z wyłączeniem gadu air.

10. W ramach jednego kodu użytkownik ma dostęp do 4 rekordów w bazie lub jednego pełnego

wydania Czasopisma w formacie PDF.
11. Dostęp do Serwisu zostaje uruchomiony na okres 1 tygodnia (7 dni) i trwa nieprzerwanie od

momentu pierwszego użycia kodu.

12. W celu poprawnej realizacji usługi przeglądarka Klienta musi poprawnie obsługiwać pliki

cookie.
13. Warunkiem uzyskania dostępu do treści prezentowanych w Serwisie jest wpisanie przez

Użytkownika kodu dostępu przed upływem 72 godzin od momentu otrzymania kodu dostępu.
14. Wysyłając Wiadomość SMS, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych

osobowych niezbędnych w celu realizacji usługi dostępu do wybranej części Serwisu
www.echokatolickie.pl.
15. Wysyłając Wiadomość SMS, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie na numer telefonu

komórkowego, z którego została wysłana Wiadomość SMS, SMSa Zwrotnego z indywidualnym
kodem dostępu.
16. Wysyłając Wiadomość SMS, Użytkownik akceptuje treść niniejszego regulaminu oraz akceptuje

odpowiednie postanowienia ogólnego regulaminu świadczenia usług przez Wydawcę.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wysłania SMSa aktywacyjnego,

otrzymania SMSa z indywidualnym kodem dostępu oraz za brak możliwości korzystania
z usługi dostępu do serwisu www.echokatolickie.pl z przyczyn od niego niezależnych.
&4
1. Użytkownik nie zawiera umowy z Wydawcą. Faktury dla Użytkownika za wykonane połączenie
wystawia Operator w ramach działalności telekomunikacyjnej.

&5

1. Wydawca ma obowiązek do rozpatrywania reklamacji odnoście usługi pod warunkiem
dostarczenia przez reklamującego danych pozwalających na identyfikację reklamowanej
usługi.
2. Wszystkie reklamacje dotyczące korzystania z usługi należy kierować drogą elektroniczną na
adres: ogloszenia@echokatolickie.pl.
3. Reklamacja powinna zawierać nazwę usługi, imię, nazwisko, numer telefonu, z którego
wysłano SMSa, dokładny adres i numer telefonu kontaktowego, jak również dokładny opis
i powód reklamacji.
4. Reklamacje Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać pocztą elektroniczną nie później niż w ciągu
trzech

dni

roboczych,

licząc

od

dnia

wystąpienia

nieprawidłowości

w

korzystaniu

z Serwisu. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji powoduje utratę przez Klienta prawa
do reklamacji.
5. Do postępowania reklamacyjnego stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.
6. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje upoważniony przedstawiciel
Organizatora.
7. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Organizator
zobowiązany

jest

do

realizacji

ustalonej

po konsultacjach z Użytkownikiem,

rekompensaty.

Organizator

nie

ponosi

odpowiedzialności wyższej niż kwota odpłatności za umożliwienie korzystania z zasobów
serwisu www.echokatolickie.pl.
8. Podmiotem realizującym dodatkowe świadczenie jest centrum technologii Mobilnych Mobiltek
SA.

&6
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 czerwca i obowiązuje bezterminowo.
2. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili jednostronnie zmieniony przez Wydawcę, przy
czym zmiana nie może mieć niekorzystnego dla Użytkowników wpływu na realizację zamówień
na zamieszczenie Ogłoszenia złożonych przed wprowadzoną zmianą.
3. Wydawca ma prawo zrezygnować z publikowania Ogłoszeń po uprzednim poinformowaniu
o tym w określony sposób na min. 14 dni przed planowanym zaprzestaniem zamieszczania
ogłoszeń.
4. Regulamin

dostępny

www.echokatolickie.pl.

jest

w

siedzibie

Wydawcy

oraz

na

stronie

internetowej

