REGULAMIN SERWISU SMS PREMIUM
dla FABRYKISMS
§1
Definicje
1. FABRYKASMS– DirectInfo, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Krotoszyńska 133 organizator usługi w ramach serwisu SMS PREMIUM usługi.
2. SMS Premium – SMS o podwyższonej opłacie umożliwiający przesyłanie z telefonów
komórkowych krótkich wiadomości tekstowych o podwyższonej opłacie za ich
wysłanie. SMS Premium wysyłany jest przez użytkownika GSM na numer skrócony.
§2
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady i warunki wykorzystania usługi SMS PREMIUM w ramach platformy
FABRYKASMS.
2. Każda zainteresowana osoba posiadającą telefon komórkowy należący do sieci
działających na terenie Rzeczpospolitej Polski, po dokonaniu płatności za pomocą
SMS Premium poprzez wysłanie wiadomości aktywującej usługę na wskazany numer może
skorzystać z usług dostępnych w ofercie FABRYKASMS.

3. Prawidłowe świadczenie usług opłacanych za pomocą wiadomości SMS uzależnione
jest od prawidłowego działania sieci telefonii komórkowej na co FABRYKASMS nie ma
żadnego wpływu. FABRYKASMS nie ponosi również odpowiedzialności wobec Klienta
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi spowodowane działaniem siły
wyższej.
4. Usługa SMS Premium świadczona jest poprzez PayU. Regulamin serwisów znajduje
się pod adresem:
http://www.payu.pl/sites/default/files/regulaminy_i_pliki/REGULAMIN_USLUGI_SMS.pdf

5. Oprogramowanie systemowe o nazwie System SMS do obsługi i wysyłki wiadomości
SMS Premium udostępnia firma DIRECTINFO Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim.
Informacje na temat spółki znajdują się pod adresem www.fabrykasms.pl
§3
Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje związane z usługą mogą być kierowane DIRECTINFO Sp. z o.o., Ostrów
Wielkopolski, ul. Krotoszyńska 133 – email: biuro@smsprzypominacz.pl.
§4
Publikacja Regulaminu
1. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać
szczególnie na stronie www.fabrykasms.pl
§5
Ograniczenia serwisu

1. Dane zawarte w bazie danych usługi SMS Premium pochodzą tylko od tych osób,
które same nawiązały z współpracę.
§8
Postanowienia końcowe
1. Zasady funkcjonowania serwisu określa niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały
promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
2. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające
realizację serwisu.
3. Wysłanie przez użytkownika wiadomości SMS na numer serwisu jest równoznaczne
ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia
niniejszego Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Informacje szczegółowe dotyczące usług świadczonych w ramach SMS PREMIUM
określają odrębne Regulaminy.

