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Regulamin usługi „Serwis MT: Flirt” 
  

§1. Uwagi ogólne 

1. Usługa  „Serwis MT: Flirt” (dalej Usługa) jest dostępna dla wszystkich pełnoletnich 
użytkowników sieci GSM, którzy posiadają kartę SIM w sieciach operatorów T-Mobile, 
Orange, Plus i Play. 

 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. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają: 

• Premium SMS MT – wiadomość SMS, wysyłana do Użytkownika na podstawie złożonego 
przez niego zamówienia Usługi, zawierająca zamówioną treść, przy czym za otrzymanie 
takiej wiadomości Użytkownik obciążany jest opłatą zgodnie z cennikiem usługi, z którego 
wysyłane są SMS MT; 

• treść MT – nagrania będące ogłoszeniami matrymonialnymi użytkowników serwisu 
randkowego rozsyłane za pośrednictwem Serwisu Premium SMS MT; 

• Usługa „Serwis Premium SMS” – interaktywny serwis dostępny dla użytkowników sieci T-
Mobile za pośrednictwem Premium SMS MT 

• link do strony WAP – SMS z linkiem do strony WAP, z którą należy się połączyć w celu 
pobrania treści MT. 

 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 wiadomość SMS na numer odpowiednio 60295 (w 
sieci T-Mobile) 60268 (w sieciach Orange,Plus,Play) o treści zamówienia podanej poniżej w 
opisie Serwisu (SMS aktywujący jest bezpłatny): 

Serwis MT: Flirt 

• typ – SMS z linkiem do strony WAP 
• komenda startowa – TAK 
• komenda stop - STOP TAK 
• orientacyjna godzina wysyłki - 19:00 
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• cena netto za wiadomość – 2 PLN 
• cena brutto za wiadomość – 2,46 PLN 
• numer SMS – 60295 (T-Mobile), 60268 (Play,Plus,Orange) 
• dzień wysyłki - piątek  
• częstotliwość wysyłki – 1x w tygodniu 

2. Użytkownik po dokonaniu zgłoszenia do serwisu otrzyma SMS z potwierdzeniem 
zgłoszenia a następnie pierwszą płatną wiadomość  zawierającą treść MT. Następne 
wiadomości z treścią MT będą przychodzić w każdy piątek. 
3. Użytkownik ponosi koszty tylko za wiadomości Premium SMS MT doręczone w 
ramach aktywowanego Serwisu. 
3. Wiadomości w ramach realizacji Usługi wysyłane są do Użytkownika w określonej w §2 
p.1  porze i częstotliwości. 
4. Użytkownik aby przejść do zamówionych treści MT, powinien połączyć się z otrzymanym 
w SMS linkiem do strony WAP. Po połączeniu się użytkownik może wybrać nagrania, które 
go interesują (nagrania kobiet lub nagrania mężczyzn) 
5. Użytkownik przystępując do Usługi wyraża zgodę na otrzymywanie Premium SMS MT w 
porze i częstotliwości określonej w usłudze. 
6. Użytkownik, który dokona aktywacji Serwisu, jest jego uczestnikiem do momentu 
dezaktywowania danego Serwisu. 
7. W celu dezaktywowania Serwisu, należy wysłać SMS o treści STOP TAK na numer  
60295 (T-Mobile) 60268 (Play, Plus, Orange) SMS dezaktywujący jest bezpłatny. 
8. Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie włączonego telefonu w czasie 
przewidzianym dla wysłania Premium SMS MT oraz w przypadku osób korzystających z kart 
typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie. 
9. Opłaty za korzystanie z Serwisu pobierane są przez operatorów sieci. 
10. Wiadomość aktywująca i dezaktywująca Serwis może być wysłana wyłącznie z numeru 
telefonu GSM Użytkownika zamawiającego lub dezaktywującego Serwis. 
11. Koszt połączenia z WAP nie jest wliczony w cenę Usługi i jest zależna od aktualnych 
stawek Operatora. 
12. Użytkownikom przysługuje prawo do wykorzystania utworu wyłącznie w zakresie użytku 
osobistego. 
13. Kopiowanie lub przekazywanie pobranych treści jest zabronione. 
14. Reklamacje dotyczące Usługi można składać pod adresem e-mail: reklamacje@3way.pl 
  

§3. Odpowiedzialność 
1. Organizator oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa świadczona był 

na jak najwyższym poziomie. 
2 Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za formułę Usługi, nie ponosząc 

odpowiedzialności za zamieszczone treści nagrań. 
3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Usługi przez 

użytkowników, którzy złożyli nieprawdziwe oświadczenie o pełnoletności. 
4 Organizator nie ma wpływu na jakość usług świadczonych bezpośrednio przez 

operatorów tj. niedostępność wiadomości SMS  oraz brak możliwości połączenia się z 
WAP. 

5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie 
Usługi związane z niedziałaniem lub nienależytym działaniem sieci Internet oraz za 
opóźnienia w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą. W przypadku zaistnienia 
siły wyższej, Organizator uprawnione będzie do przesunięcia terminu świadczenia 
usług do czasu usunięcia przeszkód i zrównoważenia systemu. 
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6 Niezależnie od powyższych ustaleń Organizator ma prawo zaprzestać świadczenia 
Usługi w każdym czasie o czym poinformuje użytkowników stosownym 
komunikatem. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego 
regulaminu, Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym 
działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami 
przesyłu informacji. 

7 Zabrania się korzystania z serwisu w sposób naruszający obowiązujące prawo, ogólnie 
przyjęte normy moralne, w sposób godzący w dobre obyczaje, obraźliwy czy 
naruszający czyjąś godność. 

8 Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania korzystania z usługi i zablokowania 
dostępu do Usług użytkownikowi, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez 
użytkownika niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych 
norm moralnych. 

9 W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, 
obowiązującego prawa polskiego, przyjętych norm moralnych, godzących w 
dobre obyczaje czy naruszających czyjąś godność, Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody moralne, materialne i inne. 

 
  

§4. Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez 
właściwe sądy powszechne. 
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. 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Organizator 3way Sp. z o.o. 
 
        
                                                                                                                                                          

  

  


