
Regulamin Serwisu SMS MT „Dzwonki X-Factor”

§ 1
Postanowienia ogólne

Organizatorem  serwisu  jest  TVN Media  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie,  przy  ul.  Wiertniczej  166, 
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestrowy pod nr KRS: 
0000374849, zwana dalej „Organizator”.

Serwis będzie działać od dnia 16 kwietnia 2012 r. do 14 czerwca 2012 roku.
Udział w Serwisie jest możliwy za pośrednictwem telefonu komórkowego w sieci Plus, T-Mobile, Orange i 

Play.

§ 2
Warunki uczestnictwa w Serwisie

W  Serwisie  mogą  brać  udział  osoby  pełnoletnie,  które  spełniły  wymagania  przewidziane  niniejszym 
Regulaminem. 

W  Serwisie  przewidziana  jest  następująca  realizacja  usługi,  opisana  warunkami  wysyłki  i  zgłoszenia 
w następujący sposób:

NAZWA SERWISU 
SMS MT

CZĘSTOTLIWOŚĆ I 
PORY WYSYŁANIA

NUMER SMS I 
HASŁO STARTOWE

CENA 
OTRZYMANEGO 

SMS

DZWONKI X-FACTOR Raz dziennie (7 x 
tydz.) o godz. 12:00

X pod 60144 u 
wszystkich 

operatorówX pod 
60144 lub 80224 w 

sieci T-Mobile

1 zł netto + VAT
(1,23 zł z VAT)

Aby  wziąć  udział  w  Serwisie  należy  wysłać  SMS  o  treści  i  pod  numer  zgodny  z  tabelą  w  punkcie 
poprzedzającym. SMS aktywujący, wysłany pod numer 60144 jest bezpłatny 
w sieciach Plus, Orange i Play i płatny jak za zwykłego SMSa w sieci T-
Mobile, zgodnie z taryfą operatora posiadaną przez użytkownika Serwisów 
(dalej „Użytkownik”). W sieci T-Mobile SMS aktywujący wysłany pod numer 
80224 jest bezpłatny.

Dezaktywacja  czyli  rezygnacja  z  Serwisu  odbywa  się  przez  wysłanie  SMS-a  o  treści:  STOP spacja  X 
wysłany pod numer 60144. SMS dezaktywujący jest bezpłatny w sieciach 
Plus, Orange i Play a w sieci T-Mobile opłata za SMS dezaktywujący jest 
opłatą  jak za zwykłego SMSa, zgodą  z taryfą  operatora posiadaną  przez 
Użytkownika Serwisu.

Koszt jest ponoszony przez Użytkownika Serwisu za każdy otrzymany SMS. Koszt jest zgodny z wartością 
podaną w tabeli w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Użytkownik płaci tylko za SMS dostarczone w ramach Serwisu.

§ 3
Przebieg Serwisu

Przystąpienie do Serwisu polega na wysłaniu poprawnie skonstruowanego SMS-a rejestrującego, zgodnie 
z zapisami par. 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

Po  zarejestrowaniu  się  w  systemie  nadawca  SMS-a  staje  się  Użytkownikiem  wybranego  Serwisu,  co 
oznacza,  że codziennie  aż  do  regulaminowego  zakończenia  serwisu  będzie  on 
otrzymywać na swój telefon SMS MT z zamówionym Serwisem, chyba że wcześniej 
Użytkownik wyrejestruje się z subskrypcji.

Wiadomości w ramach Serwisu są wysyłane w określonej dla Serwisu porze, zgodnie z tabelą w par. 2 ust. 2 
niniejszego Regulaminu.

Warunkiem  korzystania  z  Serwisu  jest  posiadanie  włączonego  telefonu  w  czasie  przewidzianym  na 
przesyłanie wiadomości oraz - w przypadku osób korzystających z ofert prepaid - 
posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie.

W ramach Serwisu Użytkownik otrzymuje w każdym dniu trwania Serwisu unikalny adres strony WAP, na 
której  znajduje się  lista dostępnych aktualnie w Serwisie dzwonków. Użytkownik, 
korzystając z otrzymanego w danej  wiadomości  adresu,  może pobrać  w jednym 
dniu tylko jeden wybrany przez siebie dzwonek.

Lista dzwonków dostępnych w serwisie zmienia się w trakcie trwania Serwisu w taki sposób, ze po kolejnym 
odcinku audycji telewizyjnej pod tytułem „X-Factor” do listy Serwisu będą dodawane 
kolejne dzwonki.



Aby pobierać  dzwonki  w ramach Serwisu,  telefon Użytkownika musi  obsługiwać  jeden z  następujących 
formatów: aac, amr, mmf, mp3, wav, mieć możliwość pobierania plików tego typu z 
Internetu  oraz  mieć  prawidłowo  skonfigurowane  połączenie  z  Internetem  oraz 
oryginalne oprogramowanie producenta telefonu komórkowego. W Serwisie nie są 
obsługiwane urządzenia z systemem operacyjnym iOS. 

Opłaty za otrzymane wiadomości SMS w Serwisie, o których mowa w par. 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu, 
nie  obejmują  kosztów  połączenia  w technologii  GPRS  (pakietowej  transmisji 
danych) ani kosztów połączenia z usługą  WAP. Opłaty te są  naliczane zgodnie z 
taryfą operatora sieci GSM, z której usług korzysta Użytkownik.

Dzwonki dostępne w Serwisie zawierają fragmenty o długości minimum 30 sekund występów śpiewaczych 
uczestników audycji „X-Factor” z ich występów na żywo, emitowanych w programie 
TVN od 21 kwietnia 2012 roku. 

§ 4
Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje związane z Serwisem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na 
adres:  TVN  Media  Sp.  z  o.o.,  ul.  Wiertnicza  166,  02-952  Warszawa,  z  dopiskiem  „Komisja 
Sprawdzająca – Serwis  SMS MT  Dzwonki  X-Factor”.  Do rozstrzygania  reklamacji  powołana jest 
Komisja Sprawdzająca składająca się z przedstawicieli Organizatora.

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, z którego dokonano 
próby skorzystania z Serwisu, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje zgłoszone 
w formie innej niż pisemna nie będą rozpatrywane.

W  przypadku  przesłania  reklamacji  złożonej  za  pośrednictwem  poczty,  decyduje  data  doręczenia  listu 
Organizatorowi.

Reklamacje złożone przez uczestników będą  rozpatrywane przez Komisję  Sprawdzającą  nie później  niż 
w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w 
ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

Decyzja Komisji Sprawdzającej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 
W przypadku uznanej reklamacji, gdy opłata za SMS została pobrana, jednak z przyczyn technicznych treść 

wiadomości  była niemożliwa do odczytania,  Użytkownik  otrzyma zamówioną  treść  ponownie.  Za 
otrzymanie tej treści Użytkownik nie będzie ponownie obciążany.

Głośność  ani  –  w przypadku wysokostratnych formatów dźwiękowych – jakość  plików dźwiękowych nie 
podlegają reklamacji.

§ 5
Publikacja Regulaminu Serwisu

Z  treścią  Regulaminu  oraz  ewentualnymi  zmianami  Regulaminu  można  się  zapoznać  w  siedzibie 
Organizatora (ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa) oraz na stronie xfactor.tvn.pl.

§ 6
Postanowienia końcowe

Uczestnictwo w Serwisie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
Organizatorowi  przysługuje  prawo zmiany niniejszego Regulaminu,  a także przerwania,  zawieszenia  lub 

zmiany terminu przeprowadzenia Serwisu z ważnych powodów.
W przypadku zaistnienia  sytuacji,  o  której  mowa w ust.  2  niniejszego  paragrafu  Organizator  poda taką 

informację do publicznej wiadomości w sposób określony dla publikacji Regulaminu.
We wszystkich sprawach nie uregulowanych regulaminem decyzje podejmuje Organizator Serwisu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 
usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy w celu wzięcia udziału w Serwisie;
szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Usług przez Użytkownika;
problemy w świadczeniu Usług, jeżeli  nastąpiły one wskutek zdarzeń,  których Organizatorzy Usługi przy 

zachowaniu  należytej  staranności  nie  byli  w  stanie  przewidzieć,  lub  którym  nie  mogli 
zapobiec,  w szczególności  w  przypadku  problemów w  świadczeniu  Usług  związanych  z 
jakością  usług  świadczonych  bezpośrednio  przez  operatorów  sieci  GSM  oraz  zdarzeń 
losowych o charakterze siły wyższej;

korzystanie z Usług przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
przerwy  w  świadczeniu  Usług  zaistniałe  z  przyczyn  technicznych  (np.  konserwacja,  przegląd,  wymiana 

sprzętu) lub niezależnych od Organizatorów Usługi;
utratę  danych  spowodowaną  awarią  sprzętu,  systemu  lub  też  innymi  okolicznościami  niezależnymi 

od Organizatorów Usługi;
szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych 



od Organizatorów Usługi lub którym nie był w stanie zapobiec;
niedostarczenie wiadomości SMS w przypadku gdy Użytkownik będzie poza zasięgiem sieci lub nie będzie 

miał włączonego telefonu przed upływem czasu ważności wiadomości;
koszty poniesione przez Użytkownika, które wynikają z wysłania wiadomości SMS o błędnej treści lub pod 

zły  numer,  nie  otrzymania  wiadomości  zwrotnej  będącej  wynikiem wyłączonego telefonu 
bądź  przebywania  Użytkownika  poza  zasięgiem  sieci  GSM,  nie  spełnienia  wymagań 
technicznych  wymienionych  w par.  3  ust.  7  przez  posiadany przez  Użytkownika  telefon 
komórkowy a także dodatkowych opłat naliczanych przez Operatorów GSM w celu realizacji 
Serwisu.

Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Usług i nie 
ponoszą odpowiedzialności za treści oferowane w ramach świadczenia Usług.

Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania 
w ramach korzystania z Usług.

Organizator ma prawo przesyłać Użytkownikom zgłaszającym się do Serwisu informacje dotyczące swoich 
nowych Serwisów w ofercie, zmian zachodzących w funkcjonującym Serwisie.


