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REGULAMIN OGŁOSZEŃ DROBNYCH SMS 

 
§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki zamawiania drobnych ogłoszeń na stronie 

internetowej Radia Ziemi Wieluńskiej www.radiozw.com.pl za pośrednictwem 

wiadomości SMS. 

 

2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 

 

o „Usługa” – usługa zamawiania drobnych ogłoszeń na stronie internetowej 

Radia Ziemi Wieluńskiej za pośrednictwem Wiadomości SMS. 

o „Uczestnik” – podmiot, na który zarejestrowany jest numer telefonu 

komórkowego w sieci GSM Operatora. Uczestnikiem może być tylko osoba 

pełnoletnia. 

o „Ogłoszenie” – anons przeznaczony do publikacji na stronie internetowej 

Radia Ziemi Wieluńskiej. 

o „Wiadomość SMS” – krótka informacja tekstowa służąca do przekazania 

treści Ogłoszenia, wysłana przez Uczestnika na Numer SMS. 

o „Numer SMS” - numer przeznaczony do korzystania z Usługi. 

o „Kod” - kod podawany przez Organizatora Serwisu umożliwiający 

zidentyfikowanie Ogłoszenia zgodnie z Regulaminem i Zasadami 

zamieszczania Ogłoszeń. 

o „Operator” - operator sieci GSM świadczący usługi GSM na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

o „GSM” - (the Global System for Mobile Communications) – system 

komórkowej telefonii cyfrowej. 

o „Regulamin” – niniejszy Regulamin usługi zamawiania drobnych ogłoszeń na 

stronie internetowej Radia Ziemi Wieluńskiej za pośrednictwem Wiadomości 

SMS. 

o „Zasady zamieszczania Ogłoszeń” – określają szczegółowe warunki 

zamieszczania Ogłoszeń, w tym: miejsce publikacji, długość emisji, Kod, 

wysokość opłaty, Numer SMS. 

o „Serwis” – wykonywanie usługi na zlecenie Uczestników przez Organizatora 

Serwisu. 

o „Organizator Serwisu” – P.P.U. „Radio-Media ZW” sp. z o.o., z siedzibą w 

Wieluniu (kod pocztowy: 98-300) ul. Kilińskiego 23 

 

3. Uczestnik poprzez skorzystanie z Usługi wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich 

postanowień Regulaminu i Zasad zamieszczania Ogłoszeń. 

 

4. Usługa jest dostępna 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. 

 

5. Organizator Serwisu dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego 

świadczenia Usługi. 

 

 

http://www.radiozw.com.pl/
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§ 2. Zasady korzystania z Serwisu 

 

1. Usługa uruchomiona jest od dnia 04 stycznia 2012 roku do odwołania. 

 

2. Warunkiem korzystania z Usługi jest zapoznanie się z Regulaminem i Zasadami 

zamieszczania Ogłoszeń. 

 

3. W przypadku przesłania przez Uczestnika Wiadomości SMS z treścią Ogłoszenia, 

Uczestnik otrzymuje zwrotną Wiadomość SMS potwierdzającą przyjęcie Ogłoszenia 

do publikacji. Publikowane będą jedynie ogłoszenia spełniające wszystkie 

postanowienia Regulaminu i Zasad zamieszczania Ogłoszeń. W ramach Usługi 

Uczestnik otrzyma również zwrotną Wiadomość SMS potwierdzającą publikację 

Ogłoszenia na stronie internetowej Radia Ziemi Wieluńskiej. 

 

4. Organizator Serwisu nie będzie publikował Ogłoszeń zabronionych prawem. 

 

5. Organizator Serwisu nie będzie publikował Ogłoszeń zawierających treści 

powszechnie uważane za obraźliwe, naruszające dobra osobiste osób trzecich oraz 

treści, które Organizator Serwisu uzna za gorszące bądź niewłaściwe do odbioru w 

szczególności przez dzieci. 

 

6. Organizator Serwisu zastrzega sobie prawo weryfikacji treści Ogłoszenia w zakresie 

jego zgodności z zasadami pisowni języka polskiego (ortografii i gramatyki) oraz z 

Regulaminem i Zasadami zamieszczania Ogłoszeń. 

 

7. W przypadku wysłania przez Uczestnika Wiadomości SMS zawierającej błędy 

uniemożliwiające publikację Ogłoszenia przez Organizatora Serwisu lub niezgodnej z 

Regulaminem bądź Zasadami zamieszczania Ogłoszeń, Ogłoszenie nie zostanie 

opublikowane, a Organizator Serwisu nie zwraca kosztów związanych z wysłaniem tej 

Wiadomości SMS. 

 

8. Ogłoszenia zawierające treści niezgodne z przepisami prawa, zasadami moralnymi i 

dobrymi obyczajami, Regulaminem, Zasadami zamieszczania Ogłoszeń nie będą 

publikowane, a Organizator Serwisu nie zwraca kosztów związanych z wysłaniem tej 

Wiadomości SMS. 

 

9. W przypadku niepodania przez Uczestnika w treści Ogłoszenia numeru telefonu 

kontaktowego zostanie opublikowany numeru telefonu komórkowego, z którego 

wysłana została Wiadomość SMS z treścią Ogłoszenia. 

 

10. Numer telefonu, z którego została wysłana Wiadomość SMS musi być identyczny z 

numerem telefonu podanym w Ogłoszeniu, w przeciwnym wypadku do Ogłoszenia 

zostanie dodany numer z jakiego zostało wysłane Ogłoszenie. 

 

11. W razie zmiany Regulaminu bądź Zasad zamieszczania Ogłoszeń Uczestnik, który 

złożył, przed dokonaniem zmiany, zlecenie publikacji Ogłoszenia zachowuje 

wszystkie dotychczasowe prawa i obowiązki w niezmienionym zakresie, w 

szczególności złożone zlecenie publikacji Ogłoszenia zostanie wykonane zgodnie z 

jego treścią. 
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12. Organizator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za: 

 

o treść Ogłoszenia opublikowanego na stronie Radia Ziemi Wieluńskiej zgodnie 

ze zleceniem publikacji tego Ogłoszenia; 

o korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do używania telefonu 

komórkowego, z którego została wysłana Wiadomość SMS; 

o problemy w świadczeniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, 

których Organizator Serwisu przy zachowaniu należytej staranności nie był w 

stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec (np. nieprzekazanie 

Organizatorowi Serwisu Wiadomości SMS z treścią Ogłoszenia przez 

Operatora), w szczególności jeżeli nastąpiły wskutek zdarzeń losowych o 

charakterze siły wyższej; 

o korzystanie z Usługi przez Uczestników niezgodnie z postanowieniami 

Regulaminu i Zasadami zamieszczania Ogłoszeń lub bez zapoznania się z 

Regulaminem i Zasadami zamieszczania Ogłoszeń, w tym zwłaszcza 

wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Uczestnika charakteru Usługi; 

 

§ 3. Zasady zamieszczania Ogłoszeń 

 

1. Aby zamieścić Ogłoszenie na stronie internetowej Radia Ziemi Wieluńskiej 

www.radiozw.com.pl Uczestnik musi wysłać Wiadomość SMS na nr 74567. 

 

2. W treści Wiadomości SMS Uczestnik wpisuje RZW, a po spacji treść ogłoszenia, np. 

RZW sprzedam samochod Citroen C3 rok produkcji 2001 cena 14 000 zl 

 

3. Koszt Wiadomości SMS to 4,92 PLN z VAT 

 

4. Jako numer telefonu kontaktowego zostanie opublikowany numeru telefonu 

komórkowego, z którego wysłana została Wiadomość SMS z treścią Ogłoszenia. 

 

5. Po przesłaniu przez Uczestnika Wiadomości SMS z treścią Ogłoszenia, Uczestnik 

otrzymuje zwrotną Wiadomość SMS potwierdzającą przyjęcie Ogłoszenia do 

publikacji. 

 

6. Ogłoszenie jest publikowane na stronie internetowej Radia Ziemi Wieluńskiej w 

najbliższym możliwym terminie nie później niż trzeciego dnia roboczego od dnia 

otrzymania przez Organizatora Serwisu Wiadomości SMS zawierającej to Ogłoszenie. 

 

7. Po publikacji Uczestnik otrzyma zwrotną Wiadomość SMS potwierdzającą publikację 

Ogłoszenia na stronie internetowej Radia Ziemi Wieluńskiej. 

 

8. Ogłoszenie będzie publikowane raz i będzie widoczne na stronie internetowej Radia 

Ziemi Wieluńskiej www.radiozw.com.pl przez 14 (czternaście) kolejnych dni. 

 

 

 

 

 

http://www.radiozw.com.pl/
http://www.radiozw.com.pl/
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§ 4. Reklamacje 

 

1. W sprawie reklamacji należy kontaktować się z Organizatorem Serwisu w dniach od 

poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od godziny 

08:00 do godziny 16:00 pod numerem telefonu (43) 843 47 15 lub e-mailem na adres: 

radiozw@radiozw.com.pl 

 

2. Reklamację należy zgłosić nie później niż w ciągu 2 tygodni od daty wysłania 

Wiadomości SMS. 

 

3. Organizator Serwisu rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni roboczych od daty jej 

zgłoszenia, powiadamiając o swojej decyzji Uczestnika. 

 

4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Organizator Serwisu zamieści na swój koszt 

Ogłoszenie w poprawionej wersji w najbliższym możliwym terminie po dacie 

uwzględnienia reklamacji. 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa 

polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego. 

 

2. Regulamin jest ogólnodostępny na stronie internetowej Radia Ziemi Wieluńskiej oraz 

w siedzibie Organizatora Serwisu. 

 

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 4 stycznia 2012 r. 

mailto:radiozw@radiozw.com.pl

