REGULAMIN USŁUGI "KUPON SMS STANDARD"
§1
Postanowienia ogólne

1.

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z usługi "KUPON SMS STANDARD"
umożliwiającej sprawdzanie statusów zakładów za pomocą krótkich wiadomości tekstowych SMS (zwanej dalej "Usługą"),
udostępnianej przez spółkę Wzajemne Zakłady Bukmacherskie "Milenium" Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul.
Warszawskiej 43 (zwaną dalej "Spółką"), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000182607.

2.

Użytkownikiem Usługi (zwanym dalej „Użytkownikiem”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii
komórkowej.
§2
Korzystanie z Usługi

1.

Usługa „Kupon SMS STANDARD” umożliwia sprawdzanie zakładów zawieranych w punktach przyjmowania zakładów
Milenium za pomocą wiadomości SMS. Użytkownik otrzymuje informacje o statusie i rodzaju zakładu, wysokości
przewidywanej wygranej oraz dokładnym czasie jego zawarcia.

2.

W ramach Usługi Użytkownik otrzyma jednorazową informację w postaci SMS zwrotnego zawierającego status i rodzaj
zakładu, wysokość przewidywanej wygranej oraz dokładny czas zawarcia zakładu.

3.

W celu skorzystania z Usługi należy wysłać SMS na numer 70950 o treści:
MIL.SP [numer zakładu] [kod zakładu] gdzie:
[numer zakładu] oznacza podawany przez Użytkownika numer zakładu znajdujący się na kuponie (do myślnika)
[kod zakładu] oznacza podawany przez Użytkownika kod kontrolny zakładu znajdujący się za numerem zakładu
(po myślniku).
Przykład wiadomości SMS: MIL.SP 123456789012345 1234

4.

Opłata za wysłanie jednej wiadomości na numer 70950, przeznaczony do korzystania z Usługi wynosi 0,50 zł netto
(0,62 zł brutto).
§3
Zgłaszanie reklamacji i zakres odpowiedzialności

1.
2.
3.

Reklamacje dotyczące Usługi należy składać e-mailem na adres sms@wzbmilenium.pl lub listownie na adres Spółki.
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za:

a)
b)
c)

koszty poniesione przez Użytkownika wynikające z wysłania wiadomości niezgodnie z Regulaminem,

d)
e)

szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Usługi przez Użytkownika,

f)
g)

korzystanie z Usługi przez Użytkownika niezgodnie z Regulaminem,

h)

i)

błędne wpisanie przez Użytkownika numeru zakładu bądź wybranie błędnego numeru SMS,
niedostarczenie informacji zwrotnej w przypadku gdy użytkownik będzie poza zasięgiem sieci lub nie będzie miał
włączonego telefonu w czasie 12 godzin od wysłania zamówienia,
problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Spółka przy zachowaniu należytej
staranności nie była w stanie przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec, w szczególności w przypadku problemów
w funkcjonowaniu Usługi związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów sieci komórkowych
oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych niezależnych od Spółki,
szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od Spółki,
szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w wiadomościach SMS wysyłanych do Użytkowników
w ramach świadczenia Usługi,
§4
Postanowienia końcowe

1.

Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2.

Korzystając z Usługi Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z działalnością Spółki, jak również
informacji na temat promocji, konkursów oraz innych działań komercyjnych prowadzonych przez Spółkę. Powyższa zgoda
dotyczy w szczególności informacji otrzymywanych w formie SMS. W przypadku braku zgody na otrzymywanie powyższych
treści Użytkownik wyśle e-mail na adres sms@wzbmilenium.pl wpisując w treści słowa "brak zgody" oraz numer telefonu,
którego dotyczy wycofanie zgody lub zgłosi brak zgody w dowolnym punkcie przyjmowania zakładów Milenium.

3.

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie świadczenia Usługi, informując Użytkowników
o zmianach za pomocą komunikatów ogłaszanych w punktach przyjmowania zakładów Milenium. Zmiany wchodzą w życie
z dniem ogłoszenia, chyba, że określono inaczej.

4.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie regulaminy zakładów wzajemnych, programów
premiowych organizowanych przez Spółkę oraz odpowiednie przepisy prawa.

5.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2011.

