Regulamin

Regulamin promocji „ 500+ wiadomości na start”
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Organizatorem promocji „500+ wiadomości na start” jest SerwerSMS Polska Sp. z o.o. ul. Pszczyńska
46, 43-251 Pniówek.
Promocja rozpoczyna się dnia 17.05.2017r. i trwa do odwołania.
Każdy Użytkownik rejestrując darmowe konto i podając swój numer telefonu oraz adres e-mail
otrzymuje gwarantowane 100 wiadomości gratis na start. W ramach pakietu Użytkownik ma
możliwość wysyłki po 25 wiadomości typu: SMS FULL, SMS ECO+, VMS, MMS.
Pakiet 100 darmowych wiadomości ważny jest przez 7 dni od momentu aktywacji konta. Po tym
czasie niewykorzystane wiadomości automatycznie zostają skasowane.
Każdy Użytkownik po rejestracji darmowego konta i podając swoje pełne dane wraz z numerem
telefonu oraz adresem e-mail otrzymuje gwarantowane 500 wiadomości gratis na start.
Dodatkowo, aby odebrać pakiet 500 wiadomości Użytkownik musi skontaktować się z konsultantem
SerwerSMS.pl na podany podczas rejestracji numer telefonu. W takim wypadku to konsultant
aktywuje pakiet po otrzymaniu kontaktu.
W ramach pakietu Użytkownik ma możliwość wysyłki po 125 wiadomości typu: SMS FULL, SMS
ECO+, VMS, MMS.
Pakiet dodatkowych 400 darmowych wiadomości ważny jest przez 7 dni od momentu aktywacji przez
konsultanta SerwerSMS.pl Po tym czasie niewykorzystane wiadomości automatycznie zostają
skasowane.
Nie ma możliwości przepisania wiadomości, co oznacza, że zarówno w przypadku pakietu 100 jak i
500 wiadomości, SMS-y typu ECO+ nie mogą zostać zamienione na SMS FULL itd.
W przypadku doładowania konta przed okresem wygaśnięcia pakietu gratisowego (100 bądź 500
wiadomości) w pierwszej kolejności zużywany będzie pakiet gratisowy.
Opis poszczególnych rodzajów wiadomości dostępny jest na stronie: https://serwersms.pl/uslugi
W ramach obowiązujących promocji Użytkownik otrzymuje także darmowy numer Short Code: 4301
Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji bez podawania przyczyny. Niemniej
jednak wszystkie prefiksy zarezerwowane w okresie aktywnej promocji pozostaną do dyspozycji na
warunkach określonych w pkt. 6.
Warunkiem skorzystania z promocji jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu promocji w formie
elektronicznej.
Promocji, nie można łączyć z innymi promocjami oraz indywidualnymi ustaleniami z Klientami.
W pozostałych kwestiach nie ujętych w regulaminie promocji ma zastosowanie główny regulamin
świadczenia usług Organizatora.
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