Regulamin usług SMS MO "firecenter.pl"
§1. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem
firecenter.pl jest:
FIREMEDIA s.c.
Damian Kiljaoczyk, Artur Kiljaoczyk
09-400 Płock, ul. Gałczyoskiego 20/1/32
REGON: 146024208, NIP: 774-321-21-34

2. Pojęcia:
Użytkownik - każda osoba, która dokonała rejestracji na stronie usługi firecenter
poprzez wykonanie jednego z naszych programów.
Program - strona typu landing page zawierająca formularz, którego poprawne
wypełnienie przydziela Użytkownikowi określone korzyści określone w
regulaminie, tj. odblokowanie dostępu do serwisu firecenter.pl na czas określony,
zależny od wartości wysłanego sms.
CZAS - jednostka określająca długośd dostępu do serwisu firecenter.pl

3. Usługa dostępna pod adresem firecenter.pl przeznaczona jest tylko dla osób
pełnoletnich. Każda osoba niepełnoletnia, która chce dokonad rejestracji na
firecenter poprzez formularz na jednym z naszych programów powinna przed
dokonaniem rejestracji drogą elektroniczną przesład skan pisemnej zgody na
korzystanie z usługi znajdującej się pod Adresem firecenter.pl od swoich
przedstawicieli ustawowych lub opiekunów pod adres email
firecenter.biuro@gmail.com. Niespełnienie tej zasady wiąże się ze złamaniem
niniejszego regulaminu, co skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia przez nas
ewentualnych skarg i reklamacji.

4. FireMedia s.c. zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian w niniejszym
regulaminie.

§2. Korzystanie z serwisu
1. Korzystanie z serwisu dostępnego pod adresem firecenter.pl jest dobrowolne.
2. Wysłanie SMS o danej wartości odblokowuje użytkownikowi dostęp na
określony czas opisany w punkcie 4.
3. Poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rozumie się wysłanie SMS o
określonej na stronie Programu treści pod wskazany na stronie Programu numer,
wpisanie otrzymanego drogą SMS kodu w odpowiednie pole formularza, wpisanie
swojego adresu email oraz dodatkowe zaakceptowanie znajomości niniejszego
regulaminu lub zapisanie się na subskrypcję MT, czyli wpisanie swojego numeru
telefonu, na który wysłany zostanie kod, podanie swojego adresu email,
wskazanie swojego operatora GSM, dodatkowe zaakceptowanie znajomości
niniejszego regulaminu oraz wpisanie kodu, który zostanie wysłany poprzez SMS
na wpisany wcześniej numer telefonu.
4. Poprawne wypełnienie formularza wiąże się dla Użytkownika z jednorazowymi
opłatami za wysłany SMS:
- pod numer 75480 lub 75880 - koszt wysłania SMS wynosi 5 PLN netto (6,15 PLN
brutto), odblokowuje dostęp na pół godziny,
- pod numer 79480 lub 79880 - koszt wysłania SMS wynosi 9 PLN netto (11,07
PLN brutto), odblokowuje dostęp na godzinę,
- pod numer 91900 lub 91985 - koszt wysłania SMS wynosi 19 PLN netto (23,37
PLN brutto), odblokowuje dostęp na 3 godziny
- pod numer 92550 lub 92590 - koszt wysłania SMS wynosi 25 PLN netto (30,75
PLN brutto), odblokowuje dostęp na 24 godziny;
oraz z opłatami ponawianymi w przypadku zapis usługę subskrypcyjną PUNKT:

- wiadomośd 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) - koszt odebrania
SMS wynosi 5 PLN netto (6,15 PLN brutto), umożliwia dostęp do serwisu do chwili
wypisania się z usługi

5. Aby zapisad się na usługę subskrypcyjną PUNKT bez wypełniania formularza,
należy wysład SMS o treści START PUNKT pod numer 60555; aby zrezygnowad z
usługi subskrypcyjnej PUNKT należy wysład SMS o treści STOP PUNKT pod numer
60555 koszt 0 PLN).
6. firecenter.pl nie odpowiada za nieprawidłowe działanie sieci i operatorów
komórkowych oraz systemu obsługującego wysyłkę i odbiór kodów .

§3. Zasady korzystania z serwisu i uczestnictwa w Konkursie
1. Przyjmowanie zgłoszeo do Konkursu trwa od 1 sierpnia 2016 roku 1 kwietnia
2017 roku.
2. Oprócz spełnienia warunku uczestnictwa, o których mowa w pkt. 1 powyżej,
ponadto
warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
a) zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez Uczestnika
przed wysłaniem odpowiedzi konkursowej poprzez formularz dostępny na stronie
http://firecenter.pl/index.php?page=contact
b) podanie zgodnie z prawdą następujących danych osobowych Uczestnika:
operatora swojej sieci komórkowej oraz numer telefonu wraz z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji Konkursu oraz w celach
marketingowych podmiotów wymienionych na Stronie i podmiotów z nimi
współpracujących oraz zgody na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą
środków komunikacji elektronicznej od podmiotów wymienionych na Stronie i
podmiotów z nim współpracujących.
c)Wysłanie odpowiedzi konkursowej na pytanie:
" W jaki sposób wykorzystasz wygraną?" poprzez formularz dostępny na stronie
http://firecenter.pl/index.php?page=contact

§4 Nagrody
1. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie przyznane zostaną
następujące nagrody w Konkursie:
- doładowania 50zł do wszystkich sieci
- skórki do gry Counter Strike: Global Offensive
- lokalizator GPS z funkcją dokładnego namierzenia lokalizacji
- telefon komórkowy iPhone 6
- zestaw kosmetyków
- dodatki do gry World Of Tanks
- gra Grand Theft Auto V
- dodatki do gry League Of Legends
- dowolna gra na platformie Steam
- telefon Samsung S6
- 50zł PaySafeCard
itp.

§5. Postanowienia końcowe
1. Firecenter (PUNKT) zobowiązuje się indywidualnie rozpatrzed każdą zgłoszoną i
uzasadnioną reklamację.
2. Reklamacje związane z pobranymi opłatami za wysłany SMS wiązad się mogą ze
zwrotem środków w kwocie nie wyższej niż koszt wysłanego SMS.
3. Wszelkie zaistniałe sytuacje nie uwzględnione w w/w Regulaminie usługi
firecenter (PUNKT) rozpatrywad będzie specjalnie wyznaczona przez firecenter
osoba.

