
Regulamin usługi SMS MT „ Najlepsze Dowcipy” 

 

§1. Uwagi ogólne 

1. Usługa  „Najlepsze dowcipy” (dalej Usługa) dostępna jest dla wszystkich 
użytkowników sieci: T-Mobile Polska S.A., Polkomtel Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., 
Orange Polska S.A. na terenie Polski posiadających aktywną kartę SIM. 

2. Usługę świadczy firma  3way Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, 
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejestrowym dla m. st. 
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000262405, Kapitał 
zakładowy: 50.000,00 PLN, NIP: 701-00-35-989  

3. Usługa dostępna jest od dnia 18 sierpnia 2014 r. do odwołania. 
4. Każda osoba (dalej Użytkownik), która przystępuje do korzystania z Usługi i 

aktywuje Serwis poprzez wysłanie SMS na wskazany numer przyjmuje do 
wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 

 

§2. Korzystanie z usługi 

1. Aby aktywować usługę należy wysłać SMS na numer 60168 o treści DOWCIP lub 
innej treści podanej w wiadomości SMS. 

2. Wysyłanie SMS pod numer 60168 jest bezpłatne. 
3. Użytkownik po dokonaniu zgłoszenia do serwisu otrzyma SMS z potwierdzeniem 

zgłoszenia a następnie pierwszą bezpłatną wiadomość z treścią MT (dowcip). 
4. Usługa składa się z promocyjnej części bezpłatnej, która trwa 2 pierwsze dni od jej 

aktywacji, następnie rozpoczyna się część płatna, w której Użytkownik obciążany jest 
1,23 zł z Vat za każdą odebraną wiadomość SMS podczas trwania Usługi. 

5. W ramach Usługi Użytkownik otrzyma 7 razy w tygodniu wiadomość SMS 
zawierającą dowcip, który według Organizatora zalicza się do najlepszych dowcipów. 

6. Wiadomości w ramach realizacji Usługi wysyłane są do Użytkownika raz dziennie ok. 
godz. 10:00. 

7. W celu dezaktywowania Serwisu, należy wysłać SMS o treści STOP DOWCIP na 
numer  60168 (SMS dezaktywujący jest bezpłatny). 

8. Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie włączonego telefonu w czasie 
przewidzianym dla wysłania SMS MT oraz w przypadku osób korzystających z kart 
typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie. 

9. Wiadomość aktywująca i dezaktywująca Usługę może być wysłana wyłącznie z 
numeru telefonu GSM Użytkownika zamawiającego lub dezaktywującego Usługę. 

 

§3. Postanowienia końcowe 



 
1. Regulamin usługi dostępny jest na stronie: www.e-reg.pl 
2. Organizator zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie 

zmiany będą zamieszczane na stronie www.e-reg.pl i będą wchodzić w życie z dniem 
ich publikacji. 

3. Niezależnie od powyższych ustaleń Organizator ma prawo zaprzestać świadczenia 
Usługi w każdym czasie o czym poinformuje użytkowników stosownym 
komunikatem. 

4. Operatorzy sieci komórkowych wykonują wyłącznie usługi telekomunikacyjne i 
pobierają opłaty za wysyłanie i odbieranie przed Użytkownika wiadomości SMS, o 
których mowa w tym Regulaminie. 

5. Organizator nie ma wpływu na jakość usług świadczonych bezpośrednio przez 
operatorów. 

6. Dowcipy pochodzą z powszechnie dostępnych źródeł takich jak np. internet lub ze 
słyszenia. 

7. Podmiotem realizującym dodatkowe świadczenia w ramach Usługi jest Centrum 
Technologii Mobilnych Mobiltek. 

8. Reklamacje dotyczące Usługi można składać w formie e-mail na adres: 
reklamacje@3way.pl lub telefonicznie pod numerem 22 830 00 58 
 
 

 

                                                                      Organizator 3way Sp. z o.o. 

 


