Regulamin nadawania ogłoszeń SMS w tygodniku „Echo Katolickie”
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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)

Użytkownik/Ogłoszeniodawca - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która chce

zamieścić Ogłoszenie poprzez wysłanie go z telefonu komórkowego sieci Operatora
na Numer SMS Premium.
d)

Kod - oznacza jeden z kodów podanych na stronach ogłoszeniowych

„Czasopisma” pozwalający zidentyfikować Ogłoszenie.
e)

Usługa - usługa zamawiania drobnych ogłoszeń prasowych za pośrednictwem

wiadomości SMS.
f)

Numer SMS Premium - oznacza numer 7468 służący do zamieszczenia

ogłoszenia na łamach „Echa Katolickiego”.
g)

Ogłoszenie - oznacza informację przekazaną przez Użytkownika SMS-em na

Numer SMS Premium, która spełnia poniższe wymagania:


zawiera wyłącznie znaki bez polskich fontów w łącznej liczbie nie większej niż
160 znaków

h)



zawiera na początku wiadomości słowo „ECHO”



po prefiksie została wpisana treść ogłoszenia



napisany w języku polskim
Operator – osoba prawna świadcząca usługi bezprzewodowej telefonii

komórkowej telekomunikacyjnej, w szczególności takie podmioty jak: Polkomtel SA,
Orange Polska S.A., T-mobile Sp. z o.o.
i)

Znak – każdy znak alfanumeryczny w tym małe i duże litery alfabetu, cyfry

oraz znaki specjalne (w tym spacja) poza dużych i małych znaków "ą", "ę", "ś", "ż",
"ź", "ć", "ó", "ł", "ń".
j)

Regulamin – niniejszy regulamin usługi określający warunki realizacji usługi.

k)

Podmiot realizujący dodatkowe świadczenie – Centrum Technologii Mobilnych

Mobiltek S.A.
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1. Warunkiem korzystania z usługi jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
2. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi SMS ogłoszenia dla tytułu
„Echo Katolickie”, wydawanego przez Siedlecką Oficynę Wydawniczą „Podlasie” sp. z
o.o. z siedzibą w Siedlcach, ul. Bp. I. Świrskiego, 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.
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Zasady korzystania z usługi
1. Aby zamówić ogłoszenie, należy wysłać SMS z treścią ogłoszenia wg formatu:
PREFIKS.treść ogłoszenia zgodnie z zasadami &1pkt 1g. Przykład: ECHO.sprzedam
samochód
2. SMS z treścią ogłoszenia należy wysłać na numer 7468 (koszt 1 SMS wynosi 4,92 PLN
brutto)
3. Po wysłaniu wiadomości SMS Ogłoszeniodawca informowany jest za pomocą SMS
zwrotnego o przyjęciu jego zlecenia.
4. Wydawca odpowiada za zamieszczenie Ogłoszenia na podstawie umowy z
Operatorem bądź podmiotem realizującym dodatkowe świadczenie współpracującym
z Operatorem, który wykonuje usługę.
5. Użytkownik nie zawiera umowy z Wydawcą. Faktury dla Użytkownika za wysłanie
SMS-ów wystawia Operator w ramach działalności telekomunikacyjnej.
6. Po otrzymaniu SMS-a z treścią Ogłoszenia Wydawca może:


Edytować otrzymany tekst Ogłoszenia tak, by ten odpowiadał zasadom
ortografii i gramatyki polskiej, w tym przywracania liter wymienionych w ust. h
&1 Niniejszego Regulaminu;



Weryfikacji zgodności tekstu Ogłoszenia z Regulaminem, obowiązującym
prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz
charakterem „magazynu”.

7. Wydawca ma prawo nie przyjąć Ogłoszenia do edycji bez konsekwencji, jeśli treść
ogłoszenia jest sprzeczna z:


niniejszym Regulaminem;



obowiązującym

prawem,

zasadami

obyczajami, charakterem „czasopisma”.

współżycia

społecznego,

dobrymi

8. W przypadku odmowy przyjęcia tekstu Ogłoszenia do edycji Użytkownik zostanie
powiadomiony za pomocą SMS-a, z kim należy się kontaktować w celu usunięcia
powodów uniemożliwiających publikację ogłoszenia.
9. Wydawca ma prawo odmówić publikacji Ogłoszenia, jeśli w ciągu 7 dni od wysłania
powiadomienia, o którym mowa w punkt. 6, Ogłoszenie nie zostało dostosowane do
postanowień Regulaminu, obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego,
dobrych obyczajów, charakteru czasopisma.
10. W przypadku nieprzyjęcia Ogłoszenia do edycji Użytkownik zostanie o tym
powiadomiony SMS-em.
11. Ogłoszenia przyjęte do edycji ukażą się w kolejnym wydaniu czasopisma, jednak nie
wcześniej niż 3 dni od daty nadesłania SMS-a z ogłoszeniem.
12. Wydawca nie jest zobowiązany do:


Dokonywania zmian lub korekty w treści Ogłoszenia po jego przyjęciu do
publikacji;



Podejmowania prób skontaktowania się z Użytkownikiem w inny sposób niż
poprzez wiadomość SMS wysłaną na numer, z którego otrzymano SMS z
Ogłoszeniem.

13. Użytkownik nie może zrezygnować z publikacji Ogłoszenia po wysłaniu SMS-a.
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Reklamacje
1. Wydawca ma obowiązek do rozpatrywania reklamacji odnoście treści Ogłoszenia pod
warunkiem dostarczenia przez reklamującego danych pozwalających na identyfikację
reklamowanego Ogłoszenia.
2. Wszystkie reklamacje dotyczące korzystania z usług serwisu należy kierować drogą
elektroniczną na adres ogloszenia@echokatolickie.pl.
3. Reklamacja powinna zawierać nazwę usługi, imię, nazwisko, dokładny adres i numer
telefonu, z którego wysłano SMS-a, 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. W przypadku stwierdzenia, że z przyczyn zależnych od Wydawcy Ogłoszenie nie
zostało wyedytowane na łamach magazynu, albo ukazało się z istotnymi błędami,
Wydawca zamieści ogłoszenie w poprawnej formie w najbliższym możliwym terminie.
7. W przypadku uwzględnienia reklamacji wydawca zamieści na swój koszt ogłoszenie w
poprawionej wersji w najbliższym możliwym wydaniu czasopisma po dacie
uwzględnienia reklamacji.
8. Oceny

przedmiotu

reklamacji

oraz

jej

zasadności

dokonuje

pracownik

lub

upoważniony przedstawiciel Organizatora.
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Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2018 r. 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 jest w siedzibie Wydawcy oraz na stronie internetowej
www.echokatolickie.pl.

