
I. Postanowienia ogólne 

1. Poniższy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki korzystania z 
usługi (serwisów) o treści ezoterycznej, towarzyskiej i rozrywkowej za pomocą 
wiadomości SMS (zwanej dalej: "Usługą"). Organizatorami dostawcą Usługi jest  

„Bild Presse Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” sp. k. z siedzibą w Łodzi (90-539), 

ul. Żwirki 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000323070, dla której 

akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział 

Gospodarczy KRS, NIP 727 25 84 183, zwaną dalej „Bild” 

reprezentowaną przez:  

komplementariusza „Bild Presse Polska” sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi (90-539), ul. Żwirki 17, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000306831, której akta rejestrowe 

prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, 

NIP 727 27 26 743, kapitał zakładowy 90 000,- PLN, 

w imieniu, którego działa  
Prezes zarządu – Kamil Ławski, 
zwaną dalej „Bild”, 

2. Usługa jest oferowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Uczestnictwo w Usłudze jest dobrowolne. 
4. Użytkownikiem usługi może być każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do 

użytkowania. 

II. Korzystanie z Usługi 

1. Użytkownik, który chce skorzystać z Usługi, wysyła SMS na jeden z poniższych 
numerów: 

7043, 7057, 7148, 7248, 7348, 7643, 70906, 71051, 71160, 71200, 71601, 71826, 
71846, 71876, 71886, 71916, 71936, 71946, 71966, 72023, 72025, 72051, 72103, 
72280, 72601, 72807, 72827, 72848, 72867, 72886, 72887, 72901, 72956, 73601, 
73848, 73858, 73878, 73896, 73906, 73926, 73956, 73979, 73996, 74567, 74806, 
74826, 74836, 74846, 74866, 74876, 74906, 74956, 74966, 74976, 74996, 75550, 
75856, 75866, 75886, 76567, 76906, 79567, 79806, 79996, 91983, 91991, 92505, 
92582, 904868 

2. Usługa polega na możliwości wysłania głosu, pozdrowień, udzielenie odpowiedzi 
konkursowej, nadanie ogłoszenia SMS lub skorzystanie z usługi ezoterycznej lub 
towarzyskiej. 

3. Koszt wysyłki SMS na numery obsługujące Serwisy jest zgodny z cennikiem danego 
operatora komórkowego i wynosi za1 SMS (1 SMS to 160 znaków wraz ze spacjami i 
prefiksem, bez zastosowani polskich znaków): 

71XX – 1,23 zł z VAT 
71XXX – 1,23 zł z VAT 
72XX – 2,46 zł z VAT 
72XXX – 2,46 zł z VAT 
73XXX – 3,69 zł z VAT 
74XXX – 4,92 zł z VAT 
904XXX – 4,92 zł z VAT 



75XXX – 6,15 zł z VAT 
76XXX – 7,38 zł z VAT 
77XXX – 8,61 zł z VAT 
78XXX – 9,84 zł z VAT 
79XXX – 11,70 zł z VAT 
919XX – 23,37 zł z VAT 
925XX – 30,75 zł z VAT 

4. Użytkownik pozostaje anonimowy, a jedynym elementem identyfikującym, 
umożliwiającym korzystanie z Usługi, jest numer jego telefonu. Użytkownik nie jest 
zobowiązany do podawania jakichkolwiek swoich danych mogących go 
zidentyfikować. Podając w trakcie rozmowy jakiekolwiek informacje o w/w 
charakterze czyni to dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. 

5. Usługa realizowana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku 
Prawo telekomunikacyjne. 

III. Postanowienia końcowe 

1. Usługa jest dostępna w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej (T-mobile, 
Plus GSM, Orange P4), zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid 
(abonamentowym). Do korzystania z Usługi nie mają zastosowania ulgi dla grup 
abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe. 

2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania 
Usługi. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 
o korzystanie z Usługi przez osoby niepełnoletnie oraz osoby nieuprawnione do 

użytkowania telefonu komórkowego, 
o  szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z 

Usługi, 
o korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami 

niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym 
zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika 
charakteru Usługi oraz związanych z tym postanowień regulaminowych. 

4. Reklamacje dotyczące Usługi należy zgłaszać pisemnie – na adres wskazany w punkcie 
I ppkt 1 Regulaminu lub mailowo, na adres: handlowy@bildpresse.pl. 

5. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję 
niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania 
reklamacji, a nadawcy reklamacji zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji – 
w zależności od sposobu jej złożenia - listem poleconym lub mailowo. 

6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, jak również na stronie 
http://www.bildpresse.pl. 

7. Uczestnik Serwisu poprzez fakt przystąpienia do Serwisu wyraża zgodę na 
przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych – w zakresie niezbędnym 
do prowadzenia Serwisu, tj. odbierania, przetwarzania i przesyłania wiadomości SMS 
oraz ewentualnego rozpatrywania reklamacji. 

8. W przypadku kombinacji danej bramki i prefiksu stosowany jest regulamin 
dedykowany danej i konkretnej usłudze przygotowany przez organizatora usługi. 


