§1. Postanowienia ogólne
1. Pojęcia:
- Serwis - strona internetowa prowadzona pod adresem http://torrenty--org.pl/;
- Usługa - dostęp do zbioru dóbr elektronicznych w postaci plików .torrent oraz archiwum
strony torrenty.org
- Rejestracja - proces założenia konta w serwisie Torrenty—org.pl;
- Nazwa użytkownika - komponent niezbędny do identyfikacji Użytkownika
- Hasło - komponent niezbędny do identyfikacji Użytkownika oraz zabezpieczenia jego konta
przed
niepowołanym dostępem;
- Użytkownik - każda osoba, która dokonała rejestracji na stronie Torrenty—org.pl poprzez
formularz
rejestracyjny;
- Content Premium - pliki graficzne oraz multimedialne możliwe do obejrzenia, odsłuchania
oraz
pobrania w ramach konta w serwisie Torrenty—org.pl.
2. Usługa dostępna pod adresem http://torrenty--org.pl/ przeznaczona jest tylko dla osób
pełnoletnich. Każda osoba niepełnoletnia, która chce dokonać rejestracji w serwisie
Torrenty—org.pl
powinna przed dokonaniem rejestracji drogą elektroniczną przesłać skan pisemnej zgody na
korzystanie z usługi znajdującej się pod Adresem http://torrenty--org.pl/ od swoich
przedstawicieli
ustawowych lub opiekunów pod adres email reklamacje24@op.pl. Niespełnienie tej zasady
wiąże
się ze złamaniem niniejszego regulaminu, co skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia przez
nas
ewentualnych skarg i reklamacji.
3. Każda zmiana dokonana w niniejszym regulaminie zostanie przedstawiona Użytkownikom
za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Każda zmiana w regulaminie wejdzie w życie w ciągu
siedmiu
dni od jej ogłoszenia. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z nową wersją regulaminu, powinien
rozpocząć
procedurę usuwania konta w Serwisie.
§2. Korzystanie z serwisu
1. Korzystanie z serwisu dostępnego pod adresem http://torrenty--org.pl/ jest dobrowolne i
w
każdym momencie można usunąć swoje konto - w tym celu należy się z nami skontaktować
poprzez
wysłanie stosownej wiadomości na email reklamacje24@op.pl. Usunięcie konta jest
procesem
nieodwracalnym.
2. Rejestracja w serwisie wiąże się z usługą Premium SMS dostępną w sieciach Plus, TMobile,
Orange oraz Play. Koszt wysłania SMS wynosi 25,00 zł (30,75 zł brutto), w przypadku
płatności

przelewem koszt wynosi 2,00 zł netto (2,46 zł brutto) i odblokowuje dostęp do Contentu
Premium.
3. Serwis Torrenty—org.pl nie hostuje na swoich serwerach żadnych plików multimedialnych
w
szczególności plików objętych Prawami Autorskimi.
4. Koszty ponoszone przez Użytkownika w przypadku płatności Premium SMS (wysyłanie
SMS przy
wypełnianiu formularza Rejestracji):
- pod numer 92548 - koszt wysłania SMS wynosi 25 PLN netto (30,75 PLN brutto).
5. Koszty ponoszone przez Użytkownika w przypadku płatności przelewem:
-Płatność dostępna za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności DotPay, koszt 2,46 z
VAT
6. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji. Szczegóły postępowania zostały
przedstawione w §4
punkt 1 niniejszego Regulaminu.
§4. Postanowienia końcowe
1. Torrenty—org.pl zobowiązuje się indywidualnie rozpatrzeć każdą poprawnie zgłoszoną i
uzasadnioną
reklamację.
a) reklamacje należy kierować na adres e-mail: reklamacje24@op.pl
b) reklamacja powinna zawierać: - imię i nazwisko, - adres e-mail konta założonego w
Serwisie, numer telefonu, który brał udział w zabawie (jeśli dotyczy), - wszelkie informacje i ustalenia
związane
ze sprawą, które pomogą w rozwiązaniu zgłoszenia,
c) poprawnie zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni roboczych, a
Użytkownik
zostanie poinformowany o ustaleniach za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Reklamacje związane z pobranymi opłatami za wysłany SMS wiązać się mogą ze zwrotem
środków
w kwocie nie wyższej niż koszt wysłanego SMS.

