Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników serwisu coinmasterfreespins.pl

Administratorem serwisu jest właściciel domeny coinmasterfreespins.pl
Krzysztof Dorosz, ul. Narwicka 119 25-219 Kielce
§1 Postanowienia ogólne
1.Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin"), dostępny pod adresem
coinmasterfreespins.pl/regulamin.pdf określa zasady korzystania z serwisów
internetowych (dalej: „Serwisy"), w ramach których Usługodawca świadczy
Użytkownikom odpłatną usługę polegającą na udostępnieniu dostępu do
specjalnej grupy użytkowników.
2.Korzystanie z usługi, o której mowa w pkt 1 powyżej, jest odpłatne i odbywa
się na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Serwisy przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich, spełniających
warunki określone w Regulaminie.
Celem Regulaminu jest określenie zasad i warunków działania, funkcjonowania
serwisu coinmasterfreespins.pl, zakres i sposób świadczenia przez
Administratora Serwisu odpłatnych usług Premium oraz funkcjonowanie
Programu.
Definicje:
1. Konto Użytkownika - należy przez to rozumieć indywidualne konto
użytkownika, zarejestrowane w Serwisie w oparciu o dane wskazane przez
Użytkownika przy rejestracji.
2. Landing page – pierwsza strona, na którą trafia odwiedzający pozyskany
wskutek podejmowanych przez firmę działań reklamowych. Strona docelowa
może być stroną samodzielną, mikro stroną, a także elementem większej
witryny.
3. Nagroda – należy przez to rozumieć nielimitowany dostęp do pobrania
Ebooka pt. ,,Coin Master Poradnik Jak Zdobywać Darmowe Spiny’’ wraz z jego
późniejszymi aktualizacjami.
4. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.

5. Serwis – należy przez to rozumieć usługę świadczoną w ramach domeny
coinmasterfreespins.pl
6. SMS (short message service) – należy rozumieć przez to usługę umożliwiającą
przesyłanie z i na telefon komórkowy wiadomości tekstowych do 160 znaków
między operatorami sieci komórkowych GSM.
7. SMS MT (Short Message Service Mobile Terminated) - należy przez to
rozumieć wiadomość SMS wysłaną do Użytkownika w wyniku złożonego przez
niego zgodnie z Regulaminem zamówienia (subskrypcji) na otrzymywanie
przedmiotowych wiadomości w określonej częstotliwości, o zamówionej przez
Użytkownika treści; koszty wiadomości ponosi Użytkownik.
8. SMS MO (Short Message Service Mobile Originated) – należy przez to
rozumieć wiadomość SMS wysłaną przez Użytkownika w celu wykonania
złożonego wcześniej zamówienia zgodnie z Regulaminem; Użytkownik ponosi
koszty wysłania przedmiotowej wiadomości.
9. Usłudze Premium – należy przez to rozumieć odpłatne usługi polegające na
dostępie do następujących treści: bramki SMS, kodów rabatowych i zniżek do
popularnych sklepów, gier, programach komputerowych, tapet oraz
dzwonków, dowcipów i memów.
10. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za skutki swoich działań, w
szczególności są odpowiedzialni za zgodność swoich działań z obowiązującym
prawem. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przez
Użytkownika, Administrator zgłosi ten fakt organom ścigania.
§ 3 Ogólne zasady funkcjonowania Serwisu
1. Usługodawcą usługi, o której mowa §1 punkcie 1 powyżej, jest Administrator
Serwisów.
2. Usługodawca zastrzega, że pliki pobierane lub odtwarzane w ramach usługi
mogą w konkretnym przypadku stanowić przedmiot praw wyłącznych osób
trzecich, w szczególności praw autorskich, praw ochronnych na znak towarowy,
praw z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawa do wizerunku. Użytkownik
korzystając z usługi nie nabywa jakiegokolwiek tytułu prawnego do pobieranych
lub odtwarzanych materiałów.
3.Usługodawca nie przechowuje, ani nie udostępnia żadnych plików. Serwisy
mają na celu umożliwienie pobierania lub odtwarzania materiałów online

hostowanych w Obsługiwanych Serwisach, po wskazaniu przez Użytkownika
adresu URL do tych materiałów. Aby pobrać lub odtworzyć materiał wideo w
Serwisach konieczne jest ręczne przeszukanie Obsługiwanych Serwisów przez
Użytkownika, odnalezienie pliku oraz wklejenie linku URL do niego, w
wyznaczonym formularzu w Serwisach.
4. Usługodawca nie świadczy za pośrednictwem Serwisów żadnej innej usługi,
aniżeli określona §1 punkcie 1 powyżej, oraz nie zamieszcza w Serwisach
żadnych innych treści, aniżeli informacje o materiałach wideo powszechnie
dostępne w sieci Internet.
5. Warunkiem technicznym niezbędnym do prawidłowej korzystania z Serwisu
jest posiadanie: ● urządzenia mobilnego lub innych urządzeń o
parametrach/funkcjonalnościach umożliwiających korzystanie z usług
subskrypcji otrzymywania odpłatnych wiadomości SMS MT od operatorów
telefonii komórkowych. ● przeglądarki internetowej wspierającą HTML 5 i
starsze.
6. Do korzystania z Serwisu niezbędne może okazać się również dostosowanie
w ustawieniach przeglądarki internetowej protokołu SSL, plików Cookies.
7. Warunkiem uzyskania nagrody jest prawidłowe wypełnienie ankiety na
stronie coinmasterfreespins.pl/coin-master-darmowe-spiny/ i akceptacja
regulaminu.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu Serwisu
spowodowanych potrzebami konserwacji czy unowocześnianiu urządzeń bądź
oprogramowania elektronicznego, przy czym zobowiązuje się do
zminimalizowania uciążliwości związanych z występowaniem ww. przerw
(poprzez np. dokonywanie konserwacji lub unowocześniania urządzeń w
godzinach, w których z Serwisu korzysta jak najmniej Użytkowników), tak aby
zapewnić możliwie najdogodniejsze i niezakłócone korzystanie z Serwisu.
9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników,
związane z korzystaniem z Serwisu w celach sprzecznych z postanowieniami
Regulaminu lub przepisami prawa.
10. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za skutki swoich działań, w
szczególności są odpowiedzialni za zgodność swoich działań z obowiązującym
prawem. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przez
Użytkownika, Administrator zgłosi ten fakt organom ścigania.

§ 7 Zasady udziału w konkursach
1. W celu wzięcia udziału w konkursie Użytkownik powinien zapoznać się z
niniejszym Regulaminem, informacjami zawartymi na stronie internetowej
coinmasterfreespins.pl lub stronie reklamującej serwis lub
konkurs typu landing page, dodatkowym regulaminem konkursu, jeżeli taki
będzie obowiązywać. Informacja o dodatkowym Regulaminie konkursu oraz
jego treść będą zamieszczone na stronie konkursu. Następnie Użytkownik
powinien wypełnić formularz znajdujący się na stronie coinmasterfreespins.pl
lub stronie reklamującej konkurs/serwis typu landing page. Celem przystąpienia
do konkursu Użytkownik dodatkowo powinien wysłać wiadomość SMS pod
numer każdorazowo wskazany na stronie coinmasterfreespins.pl , której to koszt
wysłania będzie wskazany na stronie konkursu lub stronie reklamującej konkurs
typu landing page.
2. Konkursy będą przeprowadzane z wykorzystaniem wiadomości SMS MT lub
SMS MO, co każdorazowo wskazywać będą informacje zawarte na stronie
konkursu oraz w dodatkowym Regulaminie konkursu, o ile taki będzie
obowiązywał.
3. Zadanie konkursowe polega na wypełnienie krótkiej ankiety znajdującej się
na stronie coinmasterfreespins.pl/coin-master-darmowe-spiny/ oraz odpowiedź
na pytanie: „Ile Darmowych Spinów Zamierzasz Odebrać?”.
4. Po prawidłowym wypełnieniu ankiety, użytkownik w ramach nagrody
otrzyma nielimitowany dostęp do pobrania Ebooka pt. ,, Coin Master Poradnik
Jak Zdobywać Darmowe Spiny’’ wraz z jego późniejszymi aktualizacjami.
Ebook zawiera informacje na temat pozyskiwania Darmowych spinów oraz
monet w grze Coin Master.
§ 11 Odstąpienie od umowy
1. Użytkownik może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie.
Oświadczenie Użytkownika o odstąpieniu od umowy może być dowolnie
skonstruowane, jednakże musi jasno wskazywać na wolę odstąpienia od
umowy. Ponadto Użytkownik może posłużyć się formularzem odstąpienia od
umowy, który znajduje się pod adresem https://coinmasterfreespins.pl/kontakt
2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy przez Użytkownika, umowa
uznawana jest za niezawartą.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Administrator niezwłocznie zablokuje
dostęp użytkownika do grupy.

4. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane na bieżąco, jednakże nie później
niż w ciągu 14 dni od dnia ich złożenia przez Użytkownika.
5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na konto email podane w
związku ze zgłoszeniem reklamacji.

