Regulamin korzystania z usługi LINK
– opłata za dodanie strony do katalogu poprzez wiadomość SMS

1. Katalog jest zbiorem opisów polskich stron internetowych, wykonywanych przez
WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Berbeckiego 6, wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział
Gospodarczy pod nr KRS 0000026949, NIP 954-23-11-706.
2. Klientem katalogu moŜe być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna niemająca osobowości prawnej.
3. WASKO S.A. zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści opisu wprowadzonego przez
klienta zgodnie z zamieszczonymi wytycznymi.
4. W przypadku zgłoszenia tej samej strony pod róŜnymi adresami do katalogu zostanie
dodany tylko jeden wpis.
5. Koszt dodania opisu strony do katalogu wynosi 10,98 zł brutto.
6. Po przesłaniu SMS o treści: LINK pod numer 7943 klient otrzymuje tą samą drogą
kod dostępu uprawniający do dodania opisu strony do katalogu, kod naleŜy wpisać w
okienko 'Kod dostępu'.
7. Strona zostanie dodana do bazy w ciągu 3 dni roboczych dla WASKO S.A. od
momentu przesłania formularza.
8. WASKO S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczane na stronach
internetowych przez ich autorów.
9. WASKO S.A. nie ponosi odpowiedzialności za brak ciągłości świadczenia usługi,
nieprawidłowego uŜytkowania usługi przez klienta, podania nieprawdziwych,
niepełnych lub błędnych informacji przy rejestracji usługi, działania siły wyŜszej, jak
równieŜ działania czynników i osób trzecich (np. awarie łącz telekomunikacyjnych,
serwera, itd.).
10. Wszelkie pytania i reklamacje naleŜy wysyłać na adres: katalog@firma.hoga.pl
Temat: link.
11. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.
12. Przesłanie SMS pod wskazany w pkt 6 numer jest jednoznaczne ze złoŜeniem przez
klienta oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem korzystania z usługi LINK –
opłata za dodanie strony do katalogu poprzez wiadomość SMS.
13. UŜytkownik zainteresowany usługą przyjmuje do wiadomości, iŜ liczba zamawianych
kodów nie moŜe przekroczyć 1 zamówienia w ciągu jednej minuty.
14. WASKO S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w treści niniejszego
Regulaminu w kaŜdym czasie.
15. Niniejszy Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 14 kwietnia 2006 r.

