Promocja Shortcode
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Regulamin
1. Organizatorem promocji „Darmowy numer ShortCode dla każdego!” jest: Vercom S.A., ul. Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 7811765125,
REGON: 300061423, KRS: 0000535618, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 369 414,00 PLN, wykonująca działalność telekomunikacyjną na podstawie zaświadczenia o wpisie do
rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonych przez Prezesa UKE, pod numerem 9919. Biuro główne i adres
korespondencyjny: ul. Ogrodowskiego 27, 44-203 Rybnik.
2. Promocja rozpoczyna się dnia 1.08.2020r. i trwa do odwołania.
3. SC (ShortCode) jest współdzielonym numerem marketingowym dostępnym w ramach platformy SerwerSMS.pl, obsługującym
komunikację przychodzącą i ma postać skróconą 4301. Użytkownik wysyłający SMS na numer ShortCode nie będzie obciążony dodatkową
opłatą, jest to numer w standardowej taryfie operatorskiej i służy do prowadzenia działań marketingowych (umożliwia między innymi
stworzenie SMS-owego Newslettera)
4. Koszt wysłania wiadomości przez użytkownika końcowego na numer ShortCode jest zgodny z taryfą operatora, u którego użytkownik
końcowy ma zainstalowany numer.
5. Opis Numeru ShortCode znajduje się na tej stronie: http://serwersms.pl/uslugi/odbior-sms-i-mms#numer-sc-sms
6. W ramach promocji każdy użytkownik, chcący uruchomić numer 4301 do odbierania wiadomości SMS, może to zrobić nieodpłatnie oraz
zarezerwować własne prefiksy w zależności od modelu rozliczeń i posiadanego pakietu:
●

●

●

Konto testowe: darmowy 1 wolny prefiks aktywny w trakcie okresu testowego (kontynuacja po okresie testowym wymaga zmiany
pakietu na Pre-Paid lub Post-Paid),
Konto Pre-Paid: darmowy 1 wolny prefiks przy doładowaniu za minimum 500 PLN netto,
Konto Post-Paid: darmowy 1 wolny prefiks.

Jeśli użytkownik, przestanie korzystać z usług platformy SerwerSMS.pl lub jego aktywność w korzystaniu z oferty spadnie i nie będzie
realizował wysyłek, doładowywał konta, przedłużał umowy, przez co najmniej 3 miesiące, operator ma prawo wyłączyć zarezerwowane przez
użytkownika prefiksy i przekazać je innym
użytkownikom. Przed wyłączeniem prefiksów, użytkownik zostanie poinformowany o tym e-mailowo i będzie mógł doładować konto, aby
przedłużyć okres trwania prefiksu na darmowym numerze ShortCode.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji przed czasem bez podawania przyczyny. Niemniej jednak wszystkie prefiksy
zarezerwowane w okresie aktywnej promocji pozostaną do dyspozycji na warunkach określonych w pkt. 6.
8. Warunkiem skorzystania z promocji jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu promocji w formie elektronicznej.
9. Promocji, nie można łączyć z innymi promocjami oraz indywidualnymi ustaleniami z Klientami.
10. Faktyczną wartość usługi ShortCode określa cennik załączony do umowy abonamentowej na dzień jej podpisania. Standardowo w
modelu przedpłaconym Pre-paid nie można zainstalować numeru typu ShortCode w związku z tym jego faktyczną wartość określa cennik
Post-Paid który dostępny jest na stronie platformy SerwerSMS.pl.
11. Wszystkie podane ceny w niniejszym regulaminie nie zawierają podatku VAT.
12. W pozostałych kwestiach nie ujętych w regulaminie promocji ma zastosowanie główny regulamin świadczenia usług Organizatora.
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