The friendly face of finance

REGULAMIN USŁUGI KLIENT SMS PREMIUM
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady wykorzystania usługi KLIENT SMS PREMIUM
świadczonej przez firmę Eurocent S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Młodzieży 9D, zarejestrowanej w
Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000422501, NIP
6782926104, z kapitałem zakładowym wynoszącym 233 521 PLN, numer Infolinii: 663 225 225, e-mail:
biuro@eurocent.pl, będąca właścicielem serwisu www.eurocent.pl zwanej dalej EUROCENT
2. Obsługę techniczną usługi świadczy Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
zł NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 o kapitale zakładowym 1 697 000 Organ rejestrowy: Sąd
Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513,
3. Usługa KLIENT SMS PREMIUM oferowana jest wszystkim Użytkownikom posiadającym telefon
komórkowy umożliwiający wysyłanie wiadomości typu SMS Premium obsługiwanych jedynie przez
krajowych operatorów sieci GSM działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

§2 Warunki korzystania z usługi
1. Osoba zainteresowana produktami oferowanymi przez spółkę EUROCENT może przesłać swoje
zgłoszenie za pośrednictwem usługi KLIENT SMS PREMIUM, poprzez wysłanie wiadomości tekstowej
pod nr 72624 o treści DPKASA
2. Koszt wysłania wiadomości wynosi 2 zł (2,46 zł z VAT)
3. W odpowiedzi na wysłane zgłoszenie EUROCENT skontaktuje się telefonicznie z Użytkownikiem
numeru telefonu, z którego otrzymano wiadomość w przeciągu 24h w celu przedstawienia szczegółów
oferty.
4. Skorzystanie z usługi KLIENT SMS PREMIUM nie jest jednoznaczne z pozytywną decyzją o udzieleniu
pożyczki.

§3 Postanowienia końcowe
1. Każda osoba (Użytkownik), która przystępuje do korzystania z usługi i wysyła wiadomość SMS

Premium przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
2. EUROCENT nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Użytkownika wynikające z
wysłania wiadomości niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub informacjami zawartymi na stronie
internetowej.
3. EUROCENT nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisaną przez Użytkownika treść wiadomości
bądź wybranie błędnego numeru SMS Premium
4. Dane zawarte w bazie danych SMS Premium pochodzą tylko od osób, które same nawiązały
współpracę.
5. Reklamacje dotyczące usługi należy przesyłać na adres e-mail: biuro@eurocent.pl
Reklamacja powinna zawierać szczegółowe dane personalne oraz opis zaistniałego problemu.
6. EUROCENT zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą
zamieszczane na stronie www.eurocent.pl i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.
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