Regulamin płatności SMS
Definicje:
Serwis – strona internetowa matematyka.pisz.pl
Usługa – Trwająca przez 31 dni od dnia wysłania SMSa aktywacyjnego:
1. Dostęp do wszystkich materiałów edukacyjnych Serwisu.
2. Bezpłatne tworzenie PDFów ze stron Serwisu i umożliwienie ich ściągnięcia.
3. Usunięcie reklam ze stron Serwisu.
4. Pomoc w zrozumieniu rozwiązania zadania, za pomocą komentarzy dostępnych za pomocą linku pod
zadaniem.
Właściciel Serwisu – właściciel matematyka.pisz.pl czyli PeTeKen Jakub Grzegorzek, plac Nowy Targ 28
lok. 511A, 50-144 Wrocław, NIP: 8942678404, REGON: 361257707.
Dostawcą Usługi SMS - firma Simpay Krzysztof Wojdak , przy ul. Lęborskiej 3b, 80-386 Gdańsk,
NIP:5862277788, REGON:221709150. Usługa realizowana jest na potrzeby m.in. Serwisu.
Użytkownik Końcowy – osoba fizyczna, która dokonuje płatności poprzez wysłanie wiadomości SMS na
numer PREMIUM.

Zasady Serwisu:
1. Użytkownik Końcowy ma możliwość skorzystania z Usługi. Właścicielem treści zawartych w Serwisie jest tylko Właściciel Serwisu. Materiały w Serwisie służą wyłącznie potrzebom edukacyjnym Użytkownika Końcowego. Zabrania się pobierania i udostępnianie materiałów z Serwisu innym osobom. W
szczególności zabrania się wykorzystanie treści z Serwisu w działalności komercyjnej.
2. Czas trwania Serwisu jest nieokreślony.
3. Serwis dostępny jest dla klientów na terenie całego kraju.
4. Korzystać z Usługi może każda osoba fizyczna, która uprawniona jest do użytkowania telefonu w sieci
komórkowej Orange (Orange Polska S.A.), T-Mobile (T-Mobile Polska S.A.), Plus (Polkomtel S.A.), Play (P4
Sp. z o.o.), Sferia (Sferia S.A.), Cyfrowy Polsat (Cyfrowy Polsat Sp. z o.o.) oraz wszystkich sieci wirtualnych
MVNO (np. GaduAir, mBank mobile, Aster)
5. Korzystać z Usługi może osoba, która wyśle w okresie funkcjonowania Serwisu SMSa o treści SIM.MAT
pod numer Premium 7355. Opłata za wysłanie SMS to 3,69 zł. Opłata jest jednorazowa.
6. W odpowiedzi system wyśle do 15 minut (ale zwykle w ciągu kilku sekund) kod dostępowy upoważniający
do skorzystania z Usługi. Otrzymanie kodu stanowi potwierdzenie zawarcia umowy zgodnie z zasadami
opisanymi w niniejszym Regulaminie.
7. Tylko poprawnie wysłany SMS z dokładnie wpisaną komendą i numerem Premium, uprawnia do uzyskania
kodu dostępowego. W przypadku błędnie wpisanej treści SMS Użytkownik Końcowy otrzyma komunikat
o błędnie wysłanej komendzie. Zgodnie z zasadami opłata za każdego wysłanego SMSa jest pobierana przez
operatorów GSM w momencie jego wysłania, nawet jeśli jest to nieprawidłowy SMS. Właściciel Serwisu
informuje, iż nie ma obowiązku zwrotu kosztów SMSa bądź przesłania ponownie kodu, w przypadku jeśli
Użytkownik Końcowy wysłał błędną treść SMSa.
8 Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Usługi w przypadku
wystąpienia zdarzeń niezależnych od Właściciela Serwisu m.in.
1. awarii sieci komputerowej
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2. ataku hakerskiego na serwer Serwisu lub serwery pośredniczące
3. zbyt dużego ruchu na serwerze Serwisu
9. Użytkownik Końcowy wyraża zgodę na aktywowanie Usługi bezpośrednio po wysłaniu poprawnegoSMSa, co spowoduje utratę prawa odstąpienia od umowy.
10. Numer telefonicznej infolinii dla klientów dostarcza Dostawca usługi SMS: +58 743 50 22
11. Reklamacje działania Serwisu można składać pod adresem e-mail: jakub@matematyka.pisz.pl
Reklamacje będą rozpatrywanie niezwłocznie, według kolejności wpływania, nie później niż w terminie 14 dni
od dnia otrzymania reklamacji. O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik Końcowy zostanie powiadomiony
na adres email, z którego została wysłana reklamacja.
12. Wysyłając SMSa na numer 7355 o treści SIM.MAT Użytkownik Końcowy akceptuje postanowienia
niniejszego Regulaminu.
13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, odpowiednie zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa – w szczególności odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące odpowiedzialności Właściciela Serwisu za dostarczenie usługi bez wad.
14. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dn. 1 lutego 2016 roku
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