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1. INFORMACJE OGÓLNE
§1
1. Justpay jest opisanym w § 2 poniżej serwisem obsługi usług SMS/IVR (zwanych dalej „usługami
SMS/IVR” lub „usługami”), prowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez spółkę pod firmą
Digital Virgo Polska S.A. (zwaną dalej „Digital Virgo”), z siedzibą w Warszawie, 00-839, przy ul.
Towarowej 28, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000253675, NIP: 527-23-17-216,
Regon: 016750310, z kapitałem zakładowym w wysokości 500.000,00 PLN, opłaconym w całości.
2. Serwis Justpay działa również na Słowacji, Węgrzech, Litwie, Łotwie, w Czechach, Niemczech, Rumunii,
Estonii, Francji i Hiszpanii oraz może też zostać uruchomiony w innych państwach.
3. Niniejszy Regulamin stanowiący integralną częścią umowy współpracy zawartej pomiędzy Stronami
(dalej „Umowa”) określa ogólne zasady korzystania z Serwisu Justpay. Regulamin określa także
szczególne warunki świadczenia usług z wykorzystaniem Serwisu Justpay na terytorium poszczególnych
państw, które to warunki zawarte są w Załącznikach do Regulaminu, odrębnie dla każdego państwa.
Przedmiotowe Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
§2
1. Serwis Justpay (zwany dalej „Serwisem”) polega na udostępnieniu podmiotom, które dokonują
rejestracji w Serwisie (dalej „Partnerzy”) możliwości dostarczania na rzecz Digital Virgo treści
(kontentu) do usług SMS Premium (MO billing, MT billing), lub IVR Premium. Taka treść jest następnie
dostarczana użytkownikom końcowym sieci („Użytkownicy Końcowi”), przy współpracy z operatorami
telefonii komórkowej (dalej „Operatorzy”). Z dostarczanych treści Użytkownik Końcowy może,
w zależności od rodzaju usługi, korzystać w szczególności albo bezpośrednio na telefonie komórkowym
albo w Internecie, na stronie internetowej wskazanej w informacjach o usłudze. Dostępność wskazanych
wyżej usług SMS/IVR w danym państwie jest określona w Załączniku do Regulaminu dla danego
państwa.
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2. Z usług mogą korzystać Użytkownicy Końcowi sieci telekomunikacyjnych wskazani w Załącznikach dla
poszczególnych państw. Poprzez aktywację w Serwisie i dostarczenia treści w ramach Serwisu Partner
nie nawiązuje jakiejkolwiek relacji z Użytkownikiem Końcowym.
3. Partnerami Serwisu, którzy dokonują rejestracji w Serwisie w celu dostarczania treści do usług mogą
być:
a) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
b) osoby prawne.
2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU JUSTPAY
§3
Rejestracja w Serwisie
1. Korzystanie z Serwisu wymaga rejestracji w Serwisie poprzez podanie danych (w tym danych
osobowych) określonych w formularzu rejestracyjnym oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.
2. Rejestracja w Serwisie i akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z oświadczeniem Partnera
o spełnieniu określonych w Regulaminie wymagań dotyczących zasad korzystania z Serwisu
i dostarczania treści do usług oraz zobowiązuje Partnera do bezwzględnego przestrzegania postanowień
Regulaminu.
3. Rejestracja w Serwisie i akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna ze zobowiązaniem Partnera
do dostarczania treści do usług z zachowaniem wymaganych przez prawo oraz Operatorów
lub dostawców usług telekomunikacyjnych zasad ochrony Użytkowników Końcowych, w tym określonych
w szczególności w Załącznikach do Regulaminu dla poszczególnych państw.
4. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna. Nie ma także opłat miesięcznych za dostęp do Serwisu.
5. Partner zobowiązany jest do nieudostępniania osobom nieuprawnionym loginu oraz hasła a także
do zachowania ich w tajemnicy w celu uniemożliwienia osobom trzecim nieuprawnionego dostępu
do Serwisu. Partner zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie Digital Virgo utratę, kradzież oraz
uzyskanie przez osoby nieuprawnione jego loginu lub hasła. Digital Virgo nie ponosi odpowiedzialności
za skutki posługiwania się loginem lub hasłem Partnera przez osobę nieuprawnioną.
§4
Usługi
1. W ramach Serwisu, Digital Virgo jest podmiotem nabywającym treści do usług w celu ich dalszej
odsprzedaży (udostępnienia) na rzecz Operatorów. W ramach swoich obowiązków Digital Virgo
zapewnia aktywację i utrzymanie numerów Premium w sieciach Operatorów, a także dokonuje rozliczeń
za dostarczone treści.
2. Każda aktywacja usługi SMS/IVR na rzecz Partnera wymaga akceptacji Digital Virgo. Usługa jest
aktywowana pod warunkiem spełnienia wymagań Regulaminu oraz Umowy.
3. Serwis umożliwia Partnerowi dostarczanie treści do następujących rodzajów usług (dostępność tych
usług w danym państwie jest określona w Załączniku dla tego państwa):
a)

SMS Premium (MO Billing) – zapewniających Użytkownikom Końcowym możliwość
jednorazowego, odpłatnego dostępu do treści dostarczanych za pośrednictwem Serwisu,
na podstawie hasła otrzymanego przez Użytkownika Końcowego po wysłaniu SMS-a Premium
z kodem przyporządkowanym Partnerowi; koszt wysłania SMS-a przez Użytkownika Końcowego
jest uzależniony od numeru Premium; wykaz numerów Premium dla danego państwa wraz
z cenami netto i brutto za wysłanie 1-go SMS-a, jest zawarty w Załączniku dla tego państwa,
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b)

c)

SMS Premium (MT Billing) - zapewniających Użytkownikom Końcowym możliwość jednorazowego,
odpłatnego dostępu do treści dostarczanych za pośrednictwem Serwisu, przy czym Użytkownik
Końcowy jest obciążany przez Operatora za każdego SMS-a otrzymanego w odpowiedzi na
wysłany przez Użytkownika Końcowego na bezpłatny numer SMS-a z określoną treścią; wykaz
numerów Premium dla danego państwa wraz z cenami netto i brutto za otrzymanie 1-go SMS-a
jest zawarty w Załączniku dla tego państwa.
IVR Premium - zapewniających Użytkownikom Końcowym możliwość jednorazowego, odpłatnego
dostępu do treści dostarczanych za pośrednictwem Serwisu, na podstawie hasła podanego podczas
połączenia telekomunikacyjnego Użytkownikowi Końcowemu, po wykonaniu telefonu na numer IVR
Premium i wpisaniu unikalnego ID serwisu przyporządkowanego Partnerowi; koszt rozmowy
telefonicznej dla Użytkownika Końcowego jest uzależniony od numeru Premium; wykaz numerów
Premium wraz z cenami netto i brutto za połączenie, niezależnie od czasu jego trwania, jest zawarty
jest zawarty w Załączniku dla tego państwa;

4. Użytkownik Końcowy w zamian za skorzystanie z usługi SMS/IVR musi otrzymać konkretną wartość
dodaną w postaci np.: dostępu do zastrzeżonych treści, możliwości pobrania określonego pliku,
zamieszczenia ogłoszenia w serwisie internetowym lub prasie.
5. Zabronione jest konfigurowanie usługi SMS/IVR w taki sposób, że Użytkownik Końcowy nie otrzymuje
żadnej wartości dodanej. Zabronione jest również konfigurowanie usług, których celem jest
pozyskiwanie środków finansowych z kart prepaid i abonamentów postpaid; wyłudzanie środków
od abonentów prepaid i postpaid, płatności za usługi nie związane z contentem mobilnym, których
celem jest wyłącznie transfer środków finansowych, bez dostarczenia Użytkownikowi Końcowemu
realnej wartości dodanej za wysłane SMSy. W takim wypadku kwota Wynagrodzenia nie zostanie
wypłacona Partnerowi.
6. W przypadku gdy w ramach usług SMS Premium ruch SMS zostanie wygenerowany przez połączenia
realizowane z powtarzającej się grupy numerów MSISDN należących w szczególności do sieci jednego
lub dwóch Operatorów, co nosi znamiona tzw. sztucznego ruchu telekomunikacyjnego, kwota
Wynagrodzenia za taki ruch nie zostanie wypłacona Partnerowi.

§5
Rozliczenia
1.

Wynagrodzenie za dostarczenie przez Partnera treści do usług („Wynagrodzenie”), obliczane jako
udział Partnera w przychodzie z SMS/IVR Premium, określone jest w Załączniku dla każdego państwa.

2.

Rozliczenia będą dokonywane w polskich złoty. W przypadku korzystania przez Partnera z serwisu
Justpay również na terytorium innych państw, zgodnie z Załącznikami do Regulaminu, przeliczenia
walut, w których przygotowywane są raporty, na polski złoty będą dokonywane zgodnie z kursem kupna
waluty w BNP Paribas Bank Polska S.A. (www.bnpparibas.pl) z ostatniego dnia roboczego miesiąca,
którego dotyczy rozliczenie.

3.

Rozliczenia Stron następują na podstawie szczegółowych zapisów zawartych w Umowie, uwzględnieniem
zapisów Regulaminu.

4.

Partner będzie uprawniony do otrzymania Wynagrodzenia pod warunkiem podpisania umowy oraz
wygenerowania takiego obrotu z usług, do których treść dostarczył w danym miesiącu Partner,
iż Wynagrodzenie osiągnięcie minimalną kwotę w wysokości 250 PLN netto („Minimalna Kwota”).
W przypadku korzystania przez Partnera z serwisu Justpay również na terytorium innych państw,
zgodnie z Załącznikami do Regulaminu, Minimalna Kwota będzie obliczana na podstawie ruchu
wygenerowanego w danym miesiącu kalendarzowym na terytorium wszystkich państw. W przypadku,
jeśli w danym miesiącu kalendarzowym nie doszło do wygenerowania Minimalnej Kwoty, Wynagrodzenie
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stanie się należne po wygenerowaniu przez Partnera Minimalnej Kwoty w kolejnych miesiącach,
przy czym podstawą do obliczenia Minimalnej Kwoty będzie ruch Premium wygenerowany maksymalnie
w ciągu pięciu kolejnych miesięcy kalendarzowych (w sumie w ciągu 6 miesięcy). W przypadku
niewygenerowania Minimalnej Kwoty, w ciągu 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych, Partner nie będzie
uprawniony do jakiegokolwiek Wynagrodzenia z tytułu dostarczania treści do usług Premium w ramach
serwisów świadczonych w okresie tych 6 miesięcy, chyba że strony ustalą inaczej w trakcie rozmów.
Digital Virgo w takim przypadku będzie miał prawo usunąć konto Partnera z Serwisu.
5.

Partner przyjmuje do wiadomości i akceptuje zasadę, że Wynagrodzenie nie jest wypłacane
za połączenia SMS/IVR uznane przez Operatora za tzw. fraudy lub tzw. sztuczny ruch telekomunikacyjny
(np. ruch generowany w celu nieuzasadnionego zwiększenia obrotów w Serwisie) a także należności
nieściągnięte od Użytkowników końcowych. W przypadku uzyskania informacji o zakwalifikowaniu lub
ryzyku zakwalifikowania przez Operatora połączeń jako wyłączonych z rozliczeń zgodnie z niniejszym
ustępem, Digital Virgo może wstrzymać wypłatę Wynagrodzenia należnego zgodnie z uprzednio
wystawionym raportem, dokonać korekty raportu i zażądać korekty faktury wystawionej przez Partnera.
Kwoty wypłacone Partnerowi przez Digital Virgo przed otrzymaniem informacji o nie uwzględnieniu w
rozliczeniach określonych połączeń Premium zostaną potrącone z Wynagrodzenia należnego Partnerowi
za okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy), w którym Digital Virgo otrzymał informację lub w
przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w tym okresie rozliczeniowym, zostaną potrącone w
kolejnych okresach rozliczeniowych. W przypadku braku możliwości dokonania odliczeń w kolejnych
okresach rozliczeniowych, Partner zobowiązany jest niezwłocznie dokonać stosownej korekty faktury
oraz zwrócić Digital Virgo wypłacone kwoty.

6.

Dodatkowo Digital Virgo może także dokonać odpowiedniej korekty Wynagrodzenia lub wstrzymać
wypłatę Wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w Umowie.

7.

Digital Virgo może nie wypłacić należnego Wynagrodzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności
usługi SMS/IVR z zapisami w §4 pkt 4, 5 i 6 oraz w przypadku ryzyka zakwalifikowania połączeń
SMS/IVR jako fraud przez Operatora.

8.

Wynagrodzenie należne Partnerowi naliczane jest tylko od poprawnie wykonanych połączeń Premium
zgodnie z Usługami zdefiniowanymi przez Partnera w Serwisie Justpay.

Konta Partnerów
1.

§6

Digital Virgo zastrzega sobie możliwość blokady lub skasowania konta Partnera w Serwisie, jak również
zawieszenia bądź zaprzestania świadczenia usług w ramach Serwisu na rzecz Partnera, w przypadku:
a)

stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia działania Partnera niezgodnie z postanowieniami
Regulaminu, Umowy lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa,

b)

zamieszczenia informacji o usługach SMS/IVR na innych stronach www niż podane podczas
zgłaszania usługi,

c)

usług SMS/IVR działających w inny sposób niż podany podczas zgłoszenia usługi,

d)

braku zamieszczenia wymaganych prawem lub Regulaminem lub Umową informacji dotyczących
usługi lub nieprawidłowego działania usługi,

e)

stosowania lub uzasadnionego podejrzenia stosowania rozwiązań technicznych umożliwiających
obejście zasad odpłatności usług świadczonych z wykorzystaniem Serwisu,

f)

na każde żądanie sądu, organów władzy publicznej lub Operatora,

g)

zaistnienia lub podejrzenia
telekomunikacyjnego,

zaistnienia

przypadku
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tzw.

fraudu

lub

sztucznego

ruchu

2.

h)

w przypadku wszczęcia postępowania sądowego, przygotowawczego lub przed organem
administracji rządowej, a także przed innym uprawnionym organem, w związku z działaniem lub
zaniechaniem Partnera w ramach Serwisu;

i)

podejrzenia posługiwania się loginem i hasłem przez osobę nieuprawnioną;

j)

powzięcia podejrzenia o zdarzeniu zagrażającemu bezpieczeństwu Serwisu.

W przypadku blokady lub skasowania przez Digital Virgo konta Partnera w Serwisie, jak również
zawieszenia bądź zaprzestania świadczenia Usług w ramach Serwisu z tytułu wystąpienia okoliczności
określonych w niniejszym paragrafie, Digital Virgo zastrzega sobie prawo zatrzymania niewypłaconej
dotychczas Partnerowi kwoty Wynagrodzenia, w celu zabezpieczenia kwot ewentualnych odszkodowań,
kar, grzywien lub innych kosztów, jakie mogą być zasądzone lub nałożone na Digital Virgo z tytułu
wystąpienia powyższych okoliczności. Zatrzymana kwota, o ile nie będzie podlegać zaliczeniu na poczet
wyżej określonych kosztów, zostanie wypłacona Partnerowi niezwłocznie po wyjaśnieniu sprawy i/lub
usunięciu naruszeń.

3. Digital Virgo nie ponosi odpowiedzialności za szkody Partnera powstałe w związku lub w wyniku blokady
lub skasowania przez Digital Virgo konta Partnera w Serwisie czy w związku lub w wyniku zawieszenia
bądź zaprzestania świadczenia usług w ramach Serwisu z tytułu wystąpienia okoliczności określonych
w niniejszym paragrafie.
4.

Konta Partnerów lub poszczególne komendy zdefiniowane przez Partnerów, które przez 180 kolejnych
dni nie generują żadnego ruchu SMS/IVR, uznawane są jako nieużywane i mogą być usunięte przez
Digital Virgo.

5.

Digital Virgo zastrzega sobie prawo do odmowy założenia konta lub nowej komendy Partnera w Serwisie
bez podania przyczyn.

6.

Partner niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż z chwilą rozwiązania Umowy, nastąpi blokada dostępu
do Serwisu.
§7

Oświadczenia i Zobowiązania Partnera
1.

Partner oświadcza, że jest uprawniony do wykorzystywania stron internetowych, na których prezentuje
treści z wykorzystaniem Serwisu.

2.

Partner oświadcza, że dysponuje pełnią praw własności intelektualnej i przemysłowej do treści
udostępnianych i rozpowszechnianych z wykorzystaniem Serwisu, w tym w szczególności Partner
gwarantuje, że posiada niemajątkowe i majątkowe prawa autorskie i pokrewne (lub stosowne licencje)
do treści i usług oferowanych z wykorzystaniem Serwisu oraz że udostępnianie i rozpowszechnianie tych
treści nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych osób trzecich.

3.

W zakresie, w jakim dostarczane do usług treści stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, Partner - z chwilą dostarczenia Digital Virgo treści do usługi - udziela
Digital Virgo licencji (z prawem do udzielenia sublicencji) w zakresie (na polach eksploatacji) potrzebnym
dla dostarczenia takich treści do Użytkownika Końcowego przy współpracy z Operatorem, tj. w
szczególności prawa do zwielokrotnienia treści, ich wykorzystania w ramach usług, kopiowania oraz
prawa do ich modyfikowania w zakresie koniecznym dla potrzeb realizacji usług.

4.

Partner jest zobowiązany do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania świadczonych przez niego usług od strony merytorycznej i technicznej, zapewnienia
należytego wsparcia i pomocy, w tym również Użytkownikom Końcowym korzystającym z tych usług.

5.

Partner zobowiązuje się do:
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6.

a.

zapewnienia, aby usługi, w tym treści rozpowszechniane z wykorzystaniem Serwisu oraz sposób
promocji Serwisu i usług, nie naruszały Regulaminu, Umowy, przepisów obowiązującego prawa,
wytycznych Operatorów, dobrych obyczajów ani jakichkolwiek praw Użytkowników Końcowych lub
osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej lub dóbr osobistych Użytkowników lub osób
trzecich,

b.

świadczenia usług z zachowaniem wymaganych przez prawo oraz Operatorów lub dostawców
usług telekomunikacyjnych zasad ochrony Użytkowników Końcowych,

c.

niewysyłania z wykorzystaniem Serwisu jakichkolwiek treści bez uprzedniej zgody Użytkowników
Końcowych, w tym treści które mogą zostać zakwalifikowane jako tzw. „spam”,

d.

niewykorzystywania numerów MISDN Użytkowników Końcowych w celach innych niż prawidłowe
wykonanie usługi,

e.

umieszczenia na stronach internetowych oferujących usługi z wykorzystaniem Serwisu
jednoznacznych, prawdziwych i wyczerpujących informacji o zasadach działania tych usług,
zgodnie z wymogami aktualnie obowiązującego prawa, oraz podawania odpowiednich informacji
we wszelkich przekazach kierowanych do Użytkowników Końcowych bądź podawanych publicznie,
w zakresie i w sposób wymagany przepisami prawa (w szczególności odnośnie treści i sposobu
przekazu, w tym formy graficznej),

W przypadku gdy Partner nie umieści na stronach internetowych oferujących usługi lub w innych
materiałach promocyjnych dotyczących swoich usług (które pokazują numer SMS/IVR Premium),
następujących informacji:
a.
b.
c.

cen brutto za SMS wysłany/odebrany pod konkretny numer Premium, w przypadku IVR ceny
brutto za połączenie telefoniczne,
adresu strony internetowej / linku do regulaminu usługi,
adresu email do składania reklamacji.

Partner będzie zobowiązany do zapłaty na żądanie Digital Virgo kary w wysokości 5 000 PLN za każdy
przypadek naruszenia, w terminie 7 dni od doręczenia stosownej noty obciążeniowej. Kara może zostać
potrącona z Wynagrodzenia należnego Partnerowi z tytułu świadczenia usług w ramach Serwisu.
Zapłata kary nie ogranicza prawa Digital Virgo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego
wysokość kary, na zasadach ogólnych.
7.

W przypadku wystąpienia Operatorów, Użytkowników Końcowych, osób trzecich lub innych
uprawnionych podmiotów z roszczeniami wynikającymi z niewykonania lub nienależytego wykonania
przez Partnera zobowiązań, o których mowa w niniejszym Regulaminie czy Umowie, jak również
naruszenia przepisów obowiązującego prawa, Partner poniesie odpowiedzialność z tytułu zgodnie z
postanowieniami Umowy.
§8

Rezygnacja z Serwisu
1.

W przypadku niewykorzystywania przez Partnera Serwisu do świadczenia usług, Partner może
zrezygnować z korzystania z Serwisu w całości lub zakresie poszczególnych państw na zasadach
określonych w Umowie.

2.

W przypadku świadczenia przez Partnera usług z wykorzystaniem Serwisu, Partner może zrezygnować
z Serwisu po zakończeniu świadczenia wszystkich usług uruchomionych w ramach Serwisu na zasadach
określonych w Umowie.

Strona 6 z 25

3.

Digital Virgo zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zakończenia funkcjonowania Serwisu
w przypadku zaistnienia zdarzeń od niego niezależnych, w szczególności o charakterze siły wyższej bądź
związanych z czynnościami prawnymi lub faktycznymi Operatorów lub dostawców usług
telekomunikacyjnych, jak również w wyniku decyzji organów państwowych. Ponadto, Digital Virgo
zastrzega sobie prawo zakończenia działania Serwisu lub danej usługi bez podania przyczyny,
z zastrzeżeniem 7-dniowej notyfikacji dokonanej w formie pisemnej, na adres podany przez Partnera
w formularzu rejestracyjnym lub w formie elektronicznej (wiadomość e-mail wysłana na adres poczty
elektronicznej Partnera podany w formularzu rejestracyjnym).
§9

Przerwy w działaniu Serwisu
1.

Digital Virgo ma prawo do przerw w udostępnianiu systemu teleinformatycznego Serwisu Justpay,
w szczególności w przypadkach wskazanych w ust. 2 poniżej, jak również do przerw technicznych.

2.

Digital Virgo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Partnera w wyniku
utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu informacji spowodowanych brakiem
transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu usług niezależnymi od
Digital Virgo, w szczególności z powodów o charakterze siły wyższej: wybuch wojny, huragan, pożar,
powódź, trzęsienie ziemi, strajk, awarie sieci Internet lub jej części, sieci energetycznej, jak też przyczyn
związanych bezpośrednio z uprawnieniami lub działaniami faktycznymi Operatorów, dostawców usług
telekomunikacyjnych, hostingowych oraz innych przyczyn, uniemożliwiających prawidłowe
funkcjonowanie Serwisu.
§10

Reklamacje
1.

Pytania i problemy związane z Serwisem Użytkownicy Końcowi mogą zgłaszać za pomocą formularza na
stronie internetowej: www.justpay.pl lub e-mailem na adres: pomoc@justpay.pl

2.

Partnerowi przysługuje prawo złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu w terminie 14
dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji poprzez:
a)

wysłanie e-maila na adres: pomoc@justpay.pl lub

b)

wysłanie reklamacji na piśmie na adres: Digital Virgo Polska S.A., ul. Towarowa 28, 00-839
Warszawa, z dopiskiem „Justpay”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu
i adres składającego reklamację jak również opis, powód reklamacji. Digital Virgo rozpatruje
reklamację w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia,

c)

Pytania i reklamacje można zgłaszać także pod numerem infolinii: 22/ 312 18 52.

3. Regulamin usługi powinien przewidywać, iż całkowitą odpowiedzialność za ewentualne błędy przy
zamawianiu usług (w szczególności wpisanie nieprawidłowej treści SMS-a, wysłanie SMS-a na
nieprawidłowy numer Premium) ponosi Użytkownik Końcowy. Digital Virgo nie ma obowiązku wysyłania
do Użytkownika Końcowego informacji zwrotnej o przesłaniu niewłaściwej treści SMS-a lub o innych
błędach przy zamawianiu usług.
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3.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§11
1.

Aktualny Regulamin Serwisu jest dostępny w siedzibie Digital Virgo oraz na stronie internetowej Serwisu
pod adresem www.justpay.pl lub innym adresem właściwym dla Digital Virgo w danym państwie. Digital
Virgo ma prawo wprowadzać zmiany w Regulaminie. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu,
Partner jest uprawniony do zrezygnowania z korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami Umowy.

2.

Niniejszy Regulamin ani Umowa nie uprawniają Partnera do dowolnego wykorzystywania nazw, znaków
towarowych, nazw domen internetowych, adresów URL oraz jakichkolwiek innych znaków
identyfikujących Serwis za wyjątkiem sytuacji, gdy zgoda na ich wykorzystanie zostanie wyrażona przez
Digital Virgo w formie pisemnej lub dla celów publikacji ograniczonych do informacji o korzystaniu przez
Partnera z Serwisu.

3.

Digital Virgo zastrzega sobie prawo do wykorzystywania znaków Partnera w formie logo, firmy lub
adresu URL w celu wskazania tego Partnera jako podmiotu, który korzysta z Serwisu, jak również
umieszczenia na stronach internetowych i materiałach reklamowych Serwisu informacji o Partnerze jako
podmiocie korzystającym z usług Serwisu, pod warunkiem wyrażenia przez Partnera zgody podczas
rejestracji w Serwisie.

4. Partner upoważnia Digital Virgo do wysyłania do Użytkowników Końcowych, którzy zamówią dostęp do
treści i usług oferowanych z wykorzystaniem Serwisu wiadomości SMS informującej o alternatywnych
sposobach dokonania kolejnego zamówienia dostępu do treści i usług oferowanych z wykorzystaniem
Serwisu.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienie Umowy
a także odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa właściwego dla państwa siedziby
Digital Virgo.
6. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”),
administratorem danych osobowych Partnerów jest Digital Virgo S.A. („Administrator”), ul. Towarowa
28, 00-389 Warszawa, tel. 22 312-1000, fax. 22 312-1001, e-mail: pomoc@justpay.pl
Dane osobowe Partnerów będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem na podstawie Art. 6, ust. 1 lit
a, b, f w celach związanych ze świadczeniem usług w ramach Serwisu Justpay, w tym rozpatrywania
ewentualnych reklamacji, a jeśli Partner wyrazi stosowną zgodę – dla celów przesyłania informacji
handlowych i marketingowych, w formie określonej w klauzuli zgody a także w celu realizacji prawnie
usprawiedliwionych interesów Administratora tj. w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony
przed roszczeniami strony przeciwnej.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji i świadczenia usług w
Serwisie. Podanie danych dla celów przesyłania informacji handlowych i marketingowych jest
dobrowolne.
Dane osobowe będą przetwarzane w okresie świadczenia usług w Serwisie Justpay do czasu
ewentualnego usunięcia danych przez Partnera lub do czasu upływu okresu właściwego dla
przedawnienia roszczenia z tytułu świadczonych usług. Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania
informacji handlowych będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia ww. zgody, natomiast
informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień
z tego tytułu. Dane osobowe będą mogły być przetwarzane poza wskazanym okresem, jeśli konieczność
taka będzie wynikała z przepisów obowiązującego prawa.
Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje: imię i nazwisko
Partnera/przedstawiciela Partnera, NIP, dane kontaktowe, w tym numer telefonu i adres e-mail.
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Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też
podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi
umowami powierzenia.
Osoby, których dane osobowe dotyczą maja prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wycofania udzielonej zgody, co nie wpłynie na
zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody. Osoby, których dane osobowe
dotyczą maja prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają,
iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
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Załącznik nr 1 (z dnia 01.07.2021)
do Regulaminu serwisu Justpay dotyczący
szczegółowych warunków działania na terenie Polski

Informacje Ogólne

§1

1. Partnerzy mogą dostarczać treści do usługi, o których mowa poniżej w ust.2:
a.

SMS Premium: świadczonych na rzecz użytkowników lub abonentów przez następujących
Operatorów: Orange (Orange Polska S.A.), T-Mobile (T-Mobile Polska S.A.), Plus (Polkomtel S.A.),
Play (P4 Sp. z o.o.),oraz wszystkich sieci wirtualnych MVNO (np. GaduAir, mBank mobile, Aster),

b.

IVR Premium: świadczonych na rzecz użytkowników lub abonentów sieci telekomunikacyjnej
Energis (GTS Poland Sp. z o.o.)

zwanych dalej „Użytkownikami Końcowymi”.
2. Serwis umożliwia świadczenie usług z wykorzystaniem:
a)

SMS Premium – zapewniających Użytkownikom Końcowym możliwość jednorazowego,
odpłatnego dostępu do treści dostarczanych za pośrednictwem Serwisu, na podstawie hasła
otrzymanego przez Użytkownika Końcowego po wysłaniu SMS-a Premium z kodem
przyporządkowanym Partnerowi; koszt wysłania SMS-a przez Użytkownika Końcowego jest
uzależniony od numeru Premium; wykaz numerów Premium wraz z cenami netto (bez VAT) i
brutto (z VAT) za wysłanie 1-go SMS-a, jest zawarty w §3 niniejszego Załącznika,

b)

IVR Premium - zapewniających Użytkownikom Końcowym możliwość jednorazowego,
odpłatnego dostępu do treści dostarczanych za pośrednictwem Serwisu, na podstawie hasła
podanego podczas połączenia telekomunikacyjnego Użytkownikowi Końcowemu, po wykonaniu
telefonu na numer IVR Premium i wpisaniu unikalnego ID serwisu przyporządkowanym
Partnerowi; koszt rozmowy telefonicznej przez Użytkownika Końcowego jest uzależniony od
numeru Premium; wykaz numerów Premium wraz z cenami netto i brutto za połączenie,
niezależnie od czasu jego trwania, jest zawarty w §5 niniejszego Załącznika.

Oświadczenia i Zobowiązania Partnera
§2
1.

Partner zobowiązuje się do:
a)

świadczenia usług z zachowaniem wymaganych przez prawo oraz Operatorów lub dostawców
usług telekomunikacyjnych zasad ochrony Użytkowników Końcowych, w tym określonych w
szczególności w ustawach: o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r., o
przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r., o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r., ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16
lipca 2004r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002r..
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2.

Partner jest bezwzględnie zobowiązany do podawania we wszystkich materiałach (np. informacyjnych,
reklamowych, niezależnie od środka przekazu), w których zamieszcza numer Premium, następujących
informacji:
a)

SMS Premium MO
i.

realnej ceny brutto (z podatkiem VAT) za połączenie z numerem SMS Premium, z
zastrzeżeniem, iż na materiałach graficznych:
 tło informacji nie będzie utrudniać lub uniemożliwiać zapoznania się z ceną,
 rozmiar czcionki ceny nie może być mniejszy niż 60% rozmiaru czcionki numeru tej
usługi,
 kolor czcionki opisującej opłatę będzie identyczny z kolorem czcionki numeru
Premium, a wysokość opłaty podana będzie bezpośrednio obok numeru Premium,
ii. linku do Regulaminu usługi Partnera (przykład reg. dostępny na stronie JustPay w dziale
FAQ). Oprócz standardowych zapisów Regulamin powinien zawierać numer infolinii
Partnera. Jeśli Partner takiej nie posiada należy podać numer infolinii Digital Virgo: 22/
312 18 52)
iii. Nazwy, adresu siedziby, adresu email oraz strony www Partnera (właściciela serwisu),
iv. adresu email Partnera, na który Użytkownik może złożyć reklamację:
 w przypadku nieotrzymania SMSa zwrotnego z treścią: pomoc@justpay.pl
 w innych przypadkach: adres email Partnera.

b)

IVR Premium
i. realnej ceny brutto (z podatkiem VAT) za połączenie z numerem IVR Premium, z
zastrzeżeniem, iż na materiałach graficznych:
 tło informacji nie będzie utrudniać lub uniemożliwiać zapoznania się z ceną,
 rozmiar czcionki ceny nie może być mniejszy niż 60% rozmiaru czcionki numeru tej
usługi,
 kolor czcionki opisującej opłatę będzie identyczny z kolorem czcionki numeru
Premium, a wysokość opłaty podana będzie bezpośrednio obok numeru Premium,
ii. linku do Regulaminu usługi Partnera (przykład reg. dostępny na stronie JustPay w dziale
FAQ). Oprócz standardowych zapisów Regulamin powinien zawierać numer infolinii
Partnera. Jeśli Partner takiej nie posiada należy podać numer infolinii Digital Virgo: 22
312 18 52),
iii. Nazwy, siedziby, adresu email oraz strony www Partnera (właściciela serwisu),
iv. adresu email Partnera, na który Użytkownik może złożyć reklamację:
 w przypadku nieotrzymania SMSa zwrotnego z treścią: pomoc@justpay.pl
 w innych przypadkach: adres email Partnera.

W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, nie spełnia powyższych wymogów podanie w/w informacji
tylko w regulaminie usługi. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania Digital Virgo przysługuje
prawo do nałożenia na Partnera kary umownej w wysokości 5000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za
każdy przypadek naruszenia. Partner zobowiązany jest do zapłaty w/w kary umownej w terminie 7 dni od
doręczenia stosownej noty obciążeniowej. Wspomniana kara może zostać potrącona z należnego
Wynagrodzenia Partnera. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Digital Virgo do dochodzenia
odszkodowania przewyższającego wysokość kary, na zasadach ogólnych.
3.

Partner zobowiązuje się do:
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a)

niewykorzystywania numerów Premium do świadczenia usług stanowiących gry losowe w
rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Partner oświadcza w
szczególności, że nie będzie korzystał z Serwisu w celu organizacji serwisów, w których:
i.
ii.
iii.
iv.

b)
4.

5.

dostęp do danej treści uzyskuje co „n-ty” Użytkownik,
dostęp do treści uzyskuje Użytkownik losowo wyłoniony spośród wszystkich osób,
które wysłały SMS z kodem na numer serwisu,
stosowane są mechanizmy aukcyjne (najniższa cena),
wygrywa osoba, która prześle SMSa najbliżej określonej godziny,

niewykorzystywania numerów Premium udostępnionych w ramach Serwisu dla celów organizacji
jakichkolwiek serwisów o charakterze charytatywnym.

Partner oświadcza, że będzie ściśle stosował się do wymienionych w niniejszym ustępie obowiązków,
wynikających z postanowień Kodeksu dobrych praktyk w zakresie bezpiecznego korzystania z
telefonów komórkowych (zwanego dalej „Kodeksem Dobrych Praktyk” lub „KDP”) zawartego przez
Operatorów, który dotyczy serwisów zawierających treści nieodpowiednie dla osób poniżej 18 roku
życia (np. treści erotyczne, promujące napoje alkoholowe, papierosy) (zwane dalej „Treści 18+”). W
wykonaniu powyższego Partner zobowiązuje się do:
a)

oferowania i świadczenia usług dostępu do Treści 18+ wyłącznie na przeznaczonych do tego
numerach Premium, zgodnie z wytycznymi operatorów i Digital Virgo,

b)

nieoferowania i nieświadczenia usług dostępu do Treści 18+ na numery Użytkowników
Końcowych, którzy zlecili Operatorom zablokowanie dostępu do Treści 18+,

c)

dokonywania klasyfikacji i oceny dostarczanych przez niego treści serwisów pod kątem ich
zakwalifikowania do kategorii Treści 18+,

d)

umieszczania w regulaminach serwisów zapisów informujących o tym, że dany serwis oferuje
dostęp do Treści 18+ oraz odpowiedniego oznaczania serwisów internetowych Partnera jako
oferujących dostęp do Treści 18+, a w szczególności stosowania strony przejściowej
zawierającej informację o tym, że serwis oferuje dostęp do Treści 18+, a także informację o
konieczności potwierdzenia wieku przez Użytkownika Końcowego.

W wykonaniu postanowień ust. 4 powyżej, w przypadku zgłoszenia serwisów oferujących Treści 18+,
Partner zobowiązany jest do umieszczenia w takim serwisie tekstu „Usługa dostępna wyłącznie dla
osób pełnoletnich” oraz do używania numerów SMS Premium dedykowanych dla świadczenia usług
dostępu do Treści 18+, określonych w §3 i §4 Regulaminu.

Zasady korzystania z serwisów
Serwisy SMS Premium (MO)
§3
1.

W celu skorzystania z serwisu SMS Premium MO Użytkownik Końcowy powinien wysłać SMSa o treści
podanej na stronie www Partnera (lub innych materiałach Partnera) na jeden z numerów Premium
wskazanych w tabeli w ust.6 poniżej oraz na stronie www Partnera.

2.

W odpowiedzi Użytkownik Końcowy otrzyma SMS z kodem dostępowym do dostarczanej usługi lub
inną treścią przygotowaną przez Partnera.

3.

Dokładne opisy usług dostępne będą na stronach internetowych Partnerów.

4.

W celu ograniczenia nadużyć telekomunikacyjnych (m.in. fraudów) w Serwisie wprowadzono
ograniczenia w ilości wysyłanych SMS-ów z jednego numeru MSISDN w ciągu jednej doby.
Ograniczenie pozwala w ciągu jednej doby na wysłanie na numer Premium, SMS-ów o wartości nie
przekraczającej 100 PLN netto. SMS-y wysłane ponad tą kwotę uznawane będą za tzw. fraudy, za
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które Partner nie otrzyma Wynagrodzenia. W szczególnych przypadkach Digital Virgo może zwiększyć
ten limit na życzenie Partnera.
5.

W Serwisie obowiązują następujące numery SMS Premium oraz odpowiadające im stawki:

Numery SMS Premium
Serwisy 18- Serwisy 18+*
7055
70908
7136
71908
7255
72988
7355
73908
7455
niedostępne
7555
75908
7636
76908
77464
77908
78464
niedostępne
7936
79908
91055
niedostępne
91155
niedostępne
91455
niedostępne
91664
niedostępne
91955
91998
92055
niedostępne
92555


92598

Cena
bez VAT
0,50 PLN
1,00 PLN
2,00 PLN
3,00 PLN
4,00 PLN
5,00 PLN
6,00 PLN
7,00 PLN
8,00 PLN
9,00 PLN
10,00 PLN
11,00 PLN
14,00 PLN
16,00 PLN
19,00 PLN
20,00 PLN

SMS
z VAT
0,62 PLN
1,23 PLN
2,46 PLN
3,69 PLN
4,92 PLN
6,15 PLN
7,38 PLN
8,61 PLN
9,84 PLN
11,07 PLN
12,30 PLN
13,53 PLN
17,22 PLN
19,68 PLN
23,37 PLN
24,60 PLN

25,00 PLN

30,75 PLN

W zależności od przeznaczenia serwisu, dzielimy je na serwisy ogólnodostępne (18-) oraz serwisy dla
osób pełnoletnich (18+) - związane głównie z erotyką, hazardem, alkoholem, tytoniem, medycyną

Serwisy IVR Premium
§4
1. W celu skorzystania z serwisu IVR Premium Użytkownik Końcowy powinien zadzwonić na jeden z
numerów Premium wskazanych w tabeli w ust.4 poniżej oraz na stronie www Partnera.
2. Po uzyskaniu połączenia Użytkownik Końcowy wpisuje 5-cyfrowy numer usługi, jaki podany jest na
stronie www Partnera.
3. Użytkownikowi Końcowemu zostanie odsłuchany 3-krotnie kod dostępu do usługi.
4. Użytkownik Końcowy otrzymany kod powinien wpisać w określone miejsce podane przez Partnera, aby
uzyskać zamówioną usługę.
5. Koszt połączenia jest stały i nie jest zależny od czasu jego trwania.
6. W Serwisie obowiązują następujące numery IVR Premium oraz odpowiadające im stawki:

Numer głosowy
704004664

Cena za połączenie
bez VAT
0,58 PLN

z VAT
0,71 PLN
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704104664
704204664
704304664
704404664
704504664
704604664

1,16
2,03
3,19
4,06
5,22
8,12

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

704704664

10,15 PLN

1,42
2,50
3,92
4,99
6,42
9,99

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

12,48 PLN

Rozliczenia
Dla Serwisów SMS Premium
§5
1.

Wynagrodzenie (udział Partnera w przychodzie z SMS Premium) dla Partnerów wskazane są w
przedstawionej poniżej tabeli:

Miesięczny
obrót Partnera
(bez VAT)

Wynagrodzenie
dla Partnera
(bez VAT)

Wynagrodzenie
dla Partnera
(z VAT)

od 0 PLN*
Od 100 000 PLN

50%

61,5%

Przykładowa taryfa
SMS
(netto / brutto)
1,00 PLN / 1,23 PLN
do negocjacji

Przykładowa
stawka dla Partnera
(netto / brutto)
0,50 PLN / 0,615 PLN

* pod warunkiem osiągnięcia Kwoty Minimalnego Wynagrodzenia.


Wynagrodzenie jest takie samo dla każdej taryfy SMS.

Dla Serwisów IVR Premium
2.

Wynagrodzenie (udział Partnera w przychodzie z IVR Premium) dla Partnerów wskazane są przedstawionej
poniżej tabeli:
Numer
głosowy

Cena za połączenie

Wynagrodzenie dla
Wynagrodzenie dla
Partnera z połączeń
Partnera z połączeń
stacjonarnych (bez VAT) komórkowych (bez VAT)

bez VAT

z VAT

%

PLN

%

PLN

704004664

0,58 PLN

0,71 PLN

65%

0,38 PLN

niedostępne

niedostępne

704104664
704204664
704304664
704404664
704504664
704604664

1,16
2,03
3,19
4,06
5,22
8,12

1,42
2,50
3,92
4,99
6,42
9,99

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

65%
65%
65%
65%
65%
65%

0,75
1,32
2,07
2,63
3,40
5,28

niedostępne
niedostępne
55%
55%
55%
55%

niedostępne
niedostępne
1,75 PLN
2,23 PLN
2,87 PLN
4,47 PLN

704704664

10,15 PLN

12,48 PLN

65%

6,60 PLN

55%

5,58 PLN

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

Strona 14 z 25

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

Załącznik nr 2 (z dnia 01.07.2021)
do Regulaminu serwisu Justpay dotyczący
szczegółowych warunków działania na terenie Słowacji
Informacje Ogólne
§1
1.

Z usług Partnerów mogą korzystać użytkownicy lub abonenci sieci telekomunikacyjnych: Orange Slovensko,
a.s., O2 Slovakia, s.r.o. oraz Slovak Telekom, a.s. (zwani dalej „Użytkownikami Końcowymi”).

2.

Serwis umożliwia Partnerom świadczenie usług z wykorzystaniem:
a)

SMS Premium (MT Billing) – zapewniającego Użytkownikom Końcowym możliwość jednorazowego,
odpłatnego dostępu do treści dostarczanych za pośrednictwem Serwisu, przy czym Użytkownik
Końcowy jest obciążany przez Operatora za każdego SMS-a otrzymanego w odpowiedzi na wysłany
przez Użytkownika Końcowego na bezpłatny numer SMS-a z określoną treścią; wykaz numerów
Premium wraz z cenami netto i brutto za otrzymanie 1-go SMS-a jest zawarty w § 3 niniejszego
Załącznika.

Oświadczenia i Zobowiązania Partnera
§2
1.

Partner jest bezwzględnie zobowiązany do podawania na stronach internetowych, na których oferuje usługi
dostępu do treści oparte na usługach SMS, następujących informacji:
a)
b)
c)
d)
e)

“Usługa dostępna w sieciach GSM: Orange Slovensko, a.s., O2 Slovakia, s.r.o. oraz Slovak Telekom,
a.s.”,
cenę brutto za wysłanie SMS-a na dany numer Premium,
informacje dotyczące właściciela usługi, zawierające przynajmniej nazwę spółki oraz adres e-mail,
link do regulaminu usługi,
procedurę w związku z reklamacjami złożonymi przez Użytkowników Końcowych.

2.

Zgodnie z § 4 Ustawy o handlu elektronicznym Partner zamieści również:
a) w przypadku osoby prawnej – nazwę oraz siedzibę Partnera (dostawcy usług),
b) numer identyfikacji podatkowej (jeżeli dana osoba go posiada),
c) e-mail oraz telefon,
d) nazwę organu rejestracyjnego oraz numer rejestracji,
e) nazwę oraz adres instytucji lub organów nadzoru lub zwierzchnictwa właściwych dla Partnera.

3.

Zgodnie z Państwowym Kodeksem Dostawców Usług Komórkowych dotyczącym bezpieczniejszego
korzystania z telefonów komórkowych, jeżeli dokonano rejestracji usług zawierających treści erotyczne,
Partner załączy informację “Usługa dostępna tylko dla osób dorosłych”. Ponadto na stronach internetowych
oferujących usługi tego typu za pomocą SMS, Partner umieści informację o możliwości zablokowania
dostępu do treści erotycznej dla konkretnego Użytkownika Końcowego (numeru telefonu) przez przesłanie
wiadomości SMS o treści 18 STOP na numer telefonu 7774. Poprzez wysłanie takiej wiadomości SMS,
wszystkie usługi oznaczone w systemie Partnera jako erotyczne zostaną zablokowane dla tego konkretnego
Użytkownika Końcowego. Użytkownik Końcowy ma prawo do odblokowania takiej usługi. W takim
przypadku Użytkownik Końcowy musi dostarczyć Digital Virgo s.r.o. kopię dowodu tożsamości wraz z
deklaracją, że zgadza się, żeby jego MSISDN zostało usunięte z listy zablokowanych. Promując w
jakiejkolwiek formie przekazu (druk, TV, w formie elektronicznej itp.) takie usługi komórkowe lub usługi
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tego typu opłacane przy pomocy połączeń z telefonów komórkowych, Partner musi upewnić się, że tego
typu treści zostały w odpowiedni sposób zasłonięte.

Rozliczenia
§3
1.

Wynagrodzenie (udział Partnera w przychodzie z SMS Premium) dla Partnerów wskazane jest w „Tabeli
Opłat i Wynagrodzenie”.

2.

W Serwisie obowiązują następujące numery SMS Premium oraz odpowiadające im stawki bez VAT i stawki z
VAT - (obowiązują takie same numery dla serwisów ogólnodostępnych, jak i serwisów 18+). Płatność jest
za każdy odebrany SMS. W przypadku droższych taryf są 2 lub 3 SMSy, dzięki czemu zwielokrotniają się
płatności za SMS:

Numery SMS

Ilość SMS

Cena SMS
(bez VAT)

Cena SMS
(z VAT)

Wynagrodzenie
(bez VAT)

Stawka
(bez VAT)

7775

1

0,17 EUR

0,20 EUR

46%

0,08 EUR

7770

1

0,42 EUR

0,50 EUR

46%

0,19 EUR

7779

1

0,67 EUR

0,80 EUR

46%

0,31 EUR

7778

1

0,83 EUR

1,00 EUR

46%

0,38 EUR

7771

1

1,00 EUR

1,20 EUR

46%

0,46 EUR

7774

1

1,33 EUR

1,60 EUR

46%

0,61 EUR

7771

2

2,00 EUR

2,40 EUR

46%

0,92 EUR

7774

2

2,66 EUR

3,19 EUR

46%

1,22 EUR

7771

3

3,00 EUR

3,60 EUR

46%

1,38 EUR

7774

3

3,99 EUR

4,79 EUR

46%

1,84 EUR
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Załącznik nr 3 (z dnia 01.07.2021)
do Regulaminu serwisu Justpay dotyczący
szczegółowych warunków działania na terenie Czech
Informacje Ogólne
§1
1.

Z usług Partnerów mogą korzystać użytkownicy lub abonenci sieci telekomunikacyjnych: Vodafone Czech
Republic a.s, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. (zwani dalej
„Użytkownikami Końcowymi”).

2.

Serwis umożliwia Partnerom świadczenie usług z wykorzystaniem:
a)

SMS Premium – zapewniającego Użytkownikom Końcowym możliwość jednorazowego, odpłatnego
dostępu do treści dostarczanych za pośrednictwem Serwisu, na podstawie hasła otrzymanego przez
Użytkownika Końcowego po wysłaniu SMS-a Premium z kodem przyporządkowanym Partnerowi;
koszt wysłania SMS-a przez Użytkownika Końcowego jest uzależniony od numeru Premium; wykaz
numerów Premium wraz z cenami netto i brutto za wysłanie 1-go SMS-a, jest zawarty w § 3
niniejszego Załącznika.

Oświadczenia i Zobowiązania Partnera
§2
1.

Partner jest bezwzględnie zobowiązany do podawania na stronach internetowych, na których oferuje usługi
dostępu do treści oparte na usługach SMS, następujących informacji:
a)

Usługa dostępna w sieciach GSM: Vodafone Czech Republic a.s, Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,
T-Mobile Czech Republic a.s.,
cenę brutto za wysłanie SMS-a na dany numer Premium,
informacje dotyczące właściciela usługi, zawierające przynajmniej nazwę spółki oraz adres e-mail,
link do regulaminu usługi,
procedurę w związku z reklamacjami złożonymi przez Użytkowników Końcowych.

b)
c)
d)
e)
Rozliczenia

§3
1.

Wynagrodzenie (udział Partnera w przychodzie z SMS Premium) dla Partnerów wskazane jest w tabeli
poniżej. W Serwisie obowiązują następujące numery SMS Premium oraz odpowiadające im stawki
(obowiązuje podział na numery dla serwisów ogólnodostępnych, jak i serwisów 18+):

9070903

Numery SMS
(serwisy
18+)
niedostępne

Numery SMS
(serwisy 18-)

Cena SMS
(bez VAT)

Cena SMS
(z VAT)

Wynagrodzenie
(bez VAT)

Stawka
(bez VAT)

2,48 CZK

3,00 CZK

30%

0,74 CZK

9070910

niedostępne

8,26 CZK

10,00 CZK

36%

2,98 CZK

niedostępne

9093030

24,79 CZK

30,00 CZK

43%

10,66 CZK

9070939

niedostępne

32,23 CZK

39,00 CZK

41%

13,21 CZK

niedostępne

9093040

33,06 CZK

40,00 CZK

47%

15,54 CZK

9070950

9093050

41,32 CZK

50,00 CZK

50%

20,66 CZK

9070979

9093079

65,29 CZK

79,00 CZK

52%

33,95 CZK

9070999

9093099

81,82 CZK

99,00 CZK

54%

44,18 CZK
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Załącznik nr 4 (z dnia 01.07.2021)
do Regulaminu serwisu Justpay dotyczący
szczegółowych warunków działania na terenie Niemiec
Informacje Ogólne
§1
1.

Z usług świadczonych przez Partnerów mogą korzystać użytkownicy lub abonenci sieci
telekomunikacyjnych: T-Mobile, Vodafone, E-Plus, O2, Talkline, MobilCom, Debitel (zwani dalej
„Użytkownikami Końcowymi”).

2. Serwis umożliwia Partnerom świadczenie usług z wykorzystaniem:
a)

SMS Premium (MT Billing) – zapewniającego Użytkownikom Końcowym możliwość jednorazowego,
odpłatnego dostępu do treści dostarczanych za pośrednictwem Serwisu, przy czym Użytkownik
Końcowy jest obciążany przez Operatora za każdego SMS-a otrzymanego w odpowiedzi na wysłany
przez Użytkownika Końcowego na bezpłatny numer SMS-a z określoną treścią; wykaz numerów
Premium wraz z cenami netto i brutto za otrzymanie 1-go SMS-a jest zawarty w § 3 niniejszego
Załącznika.

Oświadczenia i Zobowiązania Partnera
§2
1.

Partner jest bezwzględnie zobowiązany do podawania na stronach internetowych, na których oferuje usługi
dostępu do treści oparte na usługach SMS, następujących informacji:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

usługa dostępna w sieciach GSM: T-Mobile, Vodafone, E-Plus, O2, Talkline, MobilCom, Debitel,
cenę brutto za wysłanie/odebranie SMS-a na dany numer Premium,
informację o doliczeniu do ceny SMS-a Premium ceny standardowego SMS-a,
informacje dotyczące właściciela usługi, zawierające przynajmniej nazwę spółki oraz adres e-mail,
link do regulaminu usługi,
procedurę w związku z reklamacjami złożonymi przez Użytkowników Końcowych (adres e-mail i
numer lokalnej infolinii).

Rozliczenia
§3
1.

Wynagrodzenie (udział Partnera w przychodzie z SMS Premium) dla Partnerów wskazane jest w tabeli
poniżej. W Serwisie obowiązują następujące numery SMS Premium oraz odpowiadające im stawki
(obowiązują takie same numery dla serwisów ogólnodostępnych, jak i serwisów 18+). Płatność jest za
każdy odebrany SMS:
Numer SMS

63000

Cena SMS
bez VAT
0,41 EUR
0,83 EUR
1,25 EUR
1,67 EUR
2,09 EUR
2,51 EUR
2,93 EUR
3,35 EUR
4,19 EUR

Cena SMS
z VAT
0,49 EUR
0,99 EUR
1,49 EUR
1,99 EUR
2,49 EUR
2,99 EUR
3,49 EUR
3,99 EUR
4,99 EUR
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Wynagrodzenie
bez VAT
50%
50%
50%
55%
55%
55%
55%
55%
55%

Stawka
bez VAT
0,21 EUR
0,42 EUR
0,63 EUR
0,92 EUR
1,15 EUR
1,38 EUR
1,61 EUR
1,84 EUR
2,30 EUR

Załącznik nr 5 (z dnia 01.07.2021)
do Regulaminu serwisu Justpay dotyczący
szczegółowych warunków działania na terenie Rumunii
Informacje Ogólne
§1
1.
2.

Z usług świadczonych przez Partnerów mogą korzystać użytkownicy lub abonenci
telekomunikacyjnych: Orange, Vodafone, Cosmote (zwani dalej „Użytkownikami Końcowymi”).

sieci

Serwis umożliwia Partnerom świadczenie usług z wykorzystaniem:
a)

SMS Premium – zapewniającego Użytkownikom Końcowym możliwość jednorazowego, odpłatnego
dostępu do treści dostarczanych za pośrednictwem Serwisu, na podstawie hasła otrzymanego przez
Użytkownika Końcowego po wysłaniu SMS-a Premium z kodem przyporządkowanym Partnerowi;
koszt wysłania SMS-a przez Użytkownika Końcowego jest uzależniony od numeru Premium; wykaz
numerów Premium wraz z cenami netto i brutto za wysłanie 1-go SMS-a, jest zawarty w § 3
niniejszego Załącznika.

Oświadczenia i Zobowiązania Partnera
§2
1.

Partner jest bezwzględnie zobowiązany do podawania na stronach internetowych, na których oferuje usługi
dostępu do treści oparte na usługach SMS, następujących informacji:
a)
b)
c)
d)
e)

Usługa dostępna w sieciach GSM: Orange, Vodafone, Cosmote.
cenę brutto za wysłanie SMS-a na dany numer Premium
informacje dotyczące właściciela usługi, zawierające przynajmniej nazwę spółki oraz adres e-mail
link do regulaminu usługi
procedurę w związku z reklamacjami złożonymi przez Użytkowników Końcowych.

Rozliczenia
§3
1.

Wynagrodzenie (udział Partnera w przychodzie z SMS Premium) dla Partnerów wskazane jest w tabeli
poniżej. W Serwisie obowiązują następujące numery SMS Premium oraz odpowiadające im stawki:
Numery SMS
(serwisy 18-)
1285

Cena SMS
(bez VAT)
0,50 EUR

Cena SMS
(z VAT)
0,60 EUR

Wynagrodzenie
(bez VAT)
42%

Stawka
(bez VAT)
0,210 EUR

1401

0,90 EUR

1,08 EUR

42%

0,378 EUR

1417

1,50 EUR

1,80 EUR

42%

0,630 EUR

1404

2,00 EUR

2,40 EUR

42%

0,840 EUR

1415

3,00 EUR*

3,60 EUR

42%

1,260EUR

*W przypadku sieci Orange cena bez VAT wynosi 2,95 EUR (3,54 EUR z VAT)
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Załącznik nr 6 (z dnia 01.07.2021)
do Regulaminu serwisu Justpay dotyczący
szczegółowych warunków działania na terenie Węgier
Informacje Ogólne
§1
1.
2.

Z usług świadczonych przez Partnerów mogą korzystać użytkownicy lub abonenci
telekomunikacyjnych: T-Mobile, Telenor, Vodafone (zwani dalej „Użytkownikami Końcowymi”).

sieci

Serwis umożliwia Partnerom świadczenie usług z wykorzystaniem:
a)

SMS Premium – zapewniającego Użytkownikom Końcowym możliwość jednorazowego, odpłatnego
dostępu do treści dostarczanych za pośrednictwem Serwisu, na podstawie hasła otrzymanego przez
Użytkownika Końcowego po wysłaniu SMS-a Premium z kodem przyporządkowanym Partnerowi;
koszt wysłania SMS-a przez Użytkownika Końcowego jest uzależniony od numeru Premium; wykaz
numerów Premium wraz z cenami netto i brutto za wysłanie 1-go SMS-a, jest zawarty w § 3
niniejszego Załącznika.

Oświadczenia i Zobowiązania Partnera
§2
1.

Partner jest bezwzględnie zobowiązany do podawania na stronach internetowych, na których oferuje usługi
dostępu do treści oparte na usługach SMS, następujących informacji:
a)
b)
c)
d)
e)

Usługa dostępna w sieciach GSM: T-Mobile, Telenor, Vodafone,
cenę brutto za wysłanie SMS-a na dany numer Premium,
informacje dotyczące właściciela usługi, zawierające przynajmniej nazwę spółki oraz adres e-mail,
link do regulaminu usługi,
procedurę w związku z reklamacjami złożonymi przez Użytkowników Końcowych.

Rozliczenia
§3
1.

Wynagrodzenie (udział Partnera w przychodzie z SMS Premium) dla Partnerów wskazane jest w tabeli
poniżej. W Serwisie obowiązują następujące numery SMS Premium oraz odpowiadające im stawki
(obowiązują takie same numery dla serwisów ogólnodostępnych, jak i serwisów 18+):
Numery SMS
(serwisy
18+/18-)
0690641642

Cena SMS
(bez VAT)

Cena SMS
(z VAT)

Wynagrodzenie
(bez VAT)

Stawka
(bez VAT)

125,98 HUF

160,00 HUF

45%

56,69 HUF

0690444200

200,00 HUF

254,00 HUF

45%

90,00 HUF

0690643643

400,00 HUF

508,00 HUF

45%

180,00 HUF

0690888200

600,00 HUF

762,00 HUF

45%

270,00 HUF

0690888300

800,00 HUF

1016,00 HUF

45%

360,00 HUF

0690647047

1000,00 HUF 1270,00 HUF

45%

450,00 HUF

0690888400

1600,00 HUF 2032,00 HUF

45%

720,00 HUF

0690649001

4000,00 HUF 5080,00 HUF

45%

1800,00 HUF
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Załącznik nr 7 (z dnia 01.07.2021)
do Regulaminu serwisu Justpay dotyczący
szczegółowych warunków działania na terenie Francji
Informacje Ogólne
§1
1.

Z usług świadczonych przez Partnerów mogą korzystać użytkownicy lub abonenci
telekomunikacyjnych: Orange, SFR, Bouygues (zwani dalej „Użytkownikami Końcowymi”).

2.

Serwis umożliwia Partnerom świadczenie usług z wykorzystaniem:
a)

sieci

SMS Premium (MT Billing) – zapewniającego Użytkownikom Końcowym możliwość jednorazowego,
odpłatnego dostępu do treści dostarczanych za pośrednictwem Serwisu, przy czym Użytkownik
Końcowy jest obciążany przez Operatora za każdego SMS-a otrzymanego w odpowiedzi na wysłany
przez Użytkownika Końcowego na bezpłatny numer SMS-a z określoną treścią; wykaz numerów
Premium wraz z cenami netto i brutto za otrzymanie 1-go SMS-a jest zawarty w § 3 niniejszego
Załącznika.

Oświadczenia i Zobowiązania Partnera
§2
1.

Partner jest bezwzględnie zobowiązany do podawania na stronach internetowych, na których oferuje usługi
dostępu do treści oparte na usługach SMS, następujących informacji:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Usługa dostępna w sieciach GSM: Orange, SFR, Bouygues,
cenę brutto za odebranie SMS-a z danego numer Premium,
informację o doliczeniu do ceny SMS-a Premium ceny standardowego SMS-a,
informacje dotyczące właściciela usługi, zawierające przynajmniej nazwę spółki, adres siedziby,
numer rejestracyjny lub podatkowy oraz adres e-mail,
link do regulaminu usługi,
procedurę w związku z reklamacjami złożonymi przez Użytkowników Końcowych (adres e-mail).

Rozliczenia
§3
1. Wynagrodzenie (udział Partnera w przychodzie z SMS Premium) dla Partnerów wskazane jest w tabeli
poniżej. W Serwisie obowiązują następujące numery SMS Premium oraz odpowiadające im stawki. Płatność
jest za każdy odebrany SMS:
Numery SMS
(serwisy 18-)

Cena SMS
(bez VAT)

Cena SMS
(z VAT)

Wynagrodzenie
(bez VAT)

Stawka
(bez VAT)

81789

1,25 EUR

1,50 EUR

55%

0,69 EUR

81029

1,67 EUR

2,00 EUR

55%

0,92 EUR

81090

2,51 EUR

3,00 EUR

55%

1,38 EUR

83737

3,34 EUR

3,99 EUR

55%

1,84 EUR

83020

3,76 EUR

4,50 EUR

55%

2,07 EUR
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Załącznik nr 8 (z dnia 01.07.2021)
do Regulaminu serwisu Justpay dotyczący
szczegółowych warunków działania na terenie Litwy
Informacje Ogólne
§1
1.

Z usług świadczonych przez Partnerów mogą korzystać użytkownicy lub abonenci
telekomunikacyjnych: Omnitel, Tele2, Bite (zwani dalej „Użytkownikami Końcowymi”).

2.

Serwis umożliwia Partnerom świadczenie usług z wykorzystaniem:
a)

sieci

SMS Premium (MT Billing) – zapewniającego Użytkownikom Końcowym możliwość jednorazowego,
odpłatnego dostępu do treści dostarczanych za pośrednictwem Serwisu, przy czym Użytkownik
Końcowy jest obciążany przez Operatora za każdego SMS-a otrzymanego w odpowiedzi na wysłany
przez Użytkownika Końcowego na bezpłatny numer SMS-a z określoną treścią; wykaz numerów
Premium wraz z cenami netto i brutto za otrzymanie 1-go SMS-a jest zawarty w § 3 niniejszego
Załącznika.

Oświadczenia i Zobowiązania Partnera
§2
1.

Partner jest bezwzględnie zobowiązany do podawania na stronach internetowych, na których oferuje usługi
dostępu do treści oparte na usługach SMS, następujących informacji:
a)
b)
c)
d)
e)

Usługa dostępna w sieciach GSM: Omnitel, Tele2, Bite
cenę brutto za odebranie SMS-a z danego numer Premium,
informacje dotyczące właściciela usługi, zawierające przynajmniej nazwę spółki, adres siedziby,
numer rejestracyjny lub podatkowy oraz adres e-mail,
link do regulaminu usługi,
procedurę w związku z reklamacjami złożonymi przez Użytkowników Końcowych (adres e-mail).

Rozliczenia
§3
1. Wynagrodzenie (udział Partnera w przychodzie z SMS Premium) dla Partnerów wskazane jest w tabeli
poniżej. W Serwisie obowiązują następujące numery SMS Premium oraz odpowiadające im stawki. Płatność
jest za każdy wysłany SMS:

Numery SMS
(serwisy
18+/18-)

1337

Cena SMS
(bez VAT)

Cena SMS
(z VAT)

Wynagrodzenie
(bez VAT)

Stawka
(bez VAT)

0,83 LTL

1,00 LTL

40%

0,33 LTL

1,65 LTL

2,00 LTL

44%

0,73 LTL

2,48 LTL

3,00 LTL

46%

1,14 LTL

4,13 LTL

5,00 LTL

47%

1,94 LTL

5,79 LTL

7,00 LTL

48%

2,78 LTL

8,26 LTL

10,00 LTL

49%

4,05 LTL
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Załącznik nr 9 (z dnia 01.07.2021)
do Regulaminu serwisu Justpay dotyczący
szczegółowych warunków działania na terenie Łotwy
Informacje Ogólne
§1
1.

Z usług świadczonych przez Partnerów mogą korzystać użytkownicy lub
telekomunikacyjnych: LMT, Tele2, Bite (zwani dalej „Użytkownikami Końcowymi”).

2.

Serwis umożliwia Partnerom świadczenie usług z wykorzystaniem:
a)

abonenci

sieci

SMS Premium (MT Billing) – zapewniającego Użytkownikom Końcowym możliwość jednorazowego,
odpłatnego dostępu do treści dostarczanych za pośrednictwem Serwisu, przy czym Użytkownik
Końcowy jest obciążany przez Operatora za każdego SMS-a otrzymanego w odpowiedzi na wysłany
przez Użytkownika Końcowego na bezpłatny numer SMS-a z określoną treścią; wykaz numerów
Premium wraz z cenami netto i brutto za otrzymanie 1-go SMS-a jest zawarty w § 3 niniejszego
Załącznika.

Oświadczenia i Zobowiązania Partnera
§2
1.

Partner jest bezwzględnie zobowiązany do podawania na stronach internetowych, na których oferuje usługi
dostępu do treści oparte na usługach SMS, następujących informacji:
a)
b)
c)
d)
e)

Usługa dostępna w sieciach GSM: LMT, Tele2, Bite,
cenę brutto za odebranie SMS-a z danego numer Premium,
informacje dotyczące właściciela usługi, zawierające przynajmniej nazwę spółki, adres siedziby,
numer rejestracyjny lub podatkowy oraz adres e-mail,
link do regulaminu usługi,
procedurę w związku z reklamacjami złożonymi przez Użytkowników Końcowych (adres e-mail).

Rozliczenia
§3
1. Wynagrodzenie (udział Partnera w przychodzie z SMS Premium) dla Partnerów wskazane jest w tabeli
poniżej. W Serwisie obowiązują następujące numery SMS Premium oraz odpowiadające im stawki. Płatność
jest za każdy wysłany SMS:

Numery SMS
(serwisy
18+/18-)

1897

Cena SMS
(bez VAT)

Cena SMS
(z VAT)

Wynagrodzenie
(bez VAT)

Stawka
(bez VAT)

0,30 LVL

0,36 LVL

35%

0,11 LVL

0,64 LVL

0,78 LVL

38%

0,24 LVL

0,81 LVL

0,99 LVL

39%

0,32 LVL

2,12 LVL

2,12 LVL

40%

0,85 LVL
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Załącznik nr 10 (z dnia 01.07.2021)
do Regulaminu serwisu Justpay dotyczący
szczegółowych warunków działania na terenie Estonii
Informacje Ogólne
§1
1.

Z usług świadczonych przez Partnerów mogą korzystać
użytkownicy lub
telekomunikacyjnych: EMT, Elisa, Tele2 (zwani dalej „Użytkownikami Końcowymi”).

2.

Serwis umożliwia Partnerom świadczenie usług z wykorzystaniem:
a)

abonenci

sieci

SMS Premium – zapewniającego Użytkownikom Końcowym możliwość jednorazowego, odpłatnego
dostępu do treści dostarczanych za pośrednictwem Serwisu, na podstawie hasła otrzymanego przez
Użytkownika Końcowego po wysłaniu SMS-a Premium z kodem przyporządkowanym Partnerowi;
koszt wysłania SMS-a przez Użytkownika Końcowego jest uzależniony od numeru Premium; wykaz
numerów Premium wraz z cenami netto i brutto za wysłanie 1-go SMS-a, jest zawarty w § 3
niniejszego Załącznika.

Oświadczenia i Zobowiązania Partnera
§2
1.

Partner jest bezwzględnie zobowiązany do podawania na stronach internetowych, na których oferuje usługi
dostępu do treści oparte na usługach SMS, następujących informacji:
a)
b)
c)
d)
e)

Usługa dostępna w sieciach GSM: EMT, Elisa, Tele2,
cenę brutto za odebranie SMS-a na dany numer Premium,
informacje dotyczące właściciela usługi, zawierające przynajmniej nazwę spółki, adres siedziby,
numer rejestracyjny lub podatkowy oraz adres e-mail,
link do regulaminu usługi,
procedurę w związku z reklamacjami złożonymi przez Użytkowników Końcowych (adres e-mail).

Rozliczenia
§3
1. Wynagrodzenie (udział Partnera w przychodzie z SMS Premium) dla Partnerów wskazane jest w tabeli
poniżej. W Serwisie obowiązują następujące numery SMS Premium oraz odpowiadające im stawki. Płatność
jest za każdy wysłany SMS:

Numery SMS
(serwisy
18+/18-)
1311

Cena SMS
(bez VAT)

Cena SMS
(z VAT)

Wynagrodzenie
(bez VAT)

Stawka
(bez VAT)

0,27 EUR

0,32 EUR

50%

0,14 EUR

13011

0,53 EUR

0,64 EUR

55%

0,29 EUR

15330

0,80 EUR

0,96 EUR

55%

0,44 EUR

13013

1,33 EUR

1,60 EUR

57%

0,76 EUR

13015

2,08 EUR

2,49 EUR

59%

1,23 EUR

13017

2,67 EUR

3,20 EUR

60%

1,60 EUR
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Załącznik nr 11 (z dnia 01.07.2021)
do Regulaminu serwisu Justpay dotyczący
szczegółowych warunków działania na terenie Hiszpanii
Informacje Ogólne
§1
3.

Z usług świadczonych przez Partnerów mogą korzystać
użytkownicy lub abonenci sieci
telekomunikacyjnych: Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo (zwani dalej „Użytkownikami Końcowymi”).

4.

Serwis umożliwia Partnerom świadczenie usług z wykorzystaniem:
b)

SMS Premium (MT Billing) – zapewniającego Użytkownikom Końcowym możliwość jednorazowego,
odpłatnego dostępu do treści dostarczanych za pośrednictwem Serwisu, przy czym Użytkownik
Końcowy jest obciążany przez Operatora za każdego SMS-a otrzymanego w odpowiedzi na wysłany
przez Użytkownika Końcowego na bezpłatny numer SMS-a z określoną treścią; wykaz numerów
Premium wraz z cenami netto i brutto za otrzymanie 1-go SMS-a jest zawarty w § 3 niniejszego
Załącznika.

Oświadczenia i Zobowiązania Partnera
§2
2.

Partner jest bezwzględnie zobowiązany do podawania na stronach internetowych, na których oferuje usługi
dostępu do treści oparte na usługach SMS, następujących informacji:
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Usługa dostępna w sieciach GSM: Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo,
cenę brutto za odebranie SMS-a z danego numer Premium,
informację o doliczeniu do ceny SMS-a Premium ceny standardowego SMS-a,
informacje dotyczące właściciela usługi, zawierające przynajmniej nazwę spółki, adres siedziby,
numer rejestracyjny lub podatkowy oraz adres e-mail,
link do regulaminu usługi,
procedurę w związku z reklamacjami złożonymi przez Użytkowników Końcowych ((adres e-mail i
numer lokalnej infolinii)).

Rozliczenia
§3
2. Wynagrodzenie (udział Partnera w przychodzie z SMS Premium) dla Partnerów wskazane jest w tabeli
poniżej. W Serwisie obowiązują następujące numery SMS Premium oraz odpowiadające im stawki. Płatność
jest za każdy odebrany SMS:
Numery SMS
(serwisy 18-, 18+)

Cena SMS
(bez VAT)

Cena SMS
(z VAT)

Wynagrodzenie
(bez VAT)

Stawka
(bez VAT)

25516

1,20 EUR

1,45 EUR

50%

0,60 EUR

35221

2,00 EUR

2,42 EUR

50%

1,00 EUR

35301

3,00 EUR

3,63 EUR

52%

1,56 EUR

35499

5,00 EUR

6,05 EUR

52%

2,60 EUR

35685

6,00 EUR

7,26 EUR

52%

3,12 EUR
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