REGULAMIN OGŁOSZEŃ SUWALKI.24.pl
1. Ogłoszenia może dodać osoba fizyczna, która zaakceptuje warunki regulaminu dodawania ogłoszeń.
2. Dodawanie ogłoszeń niekomercyjnych jest bezpłatne i jest ważne 30 dni od daty ukazania.
3. Ogłoszenia wyróżnione zamieszczamy na pierwszej pozycji wg daty dodania. Usługa jest dostępna w sieciach
Orange, T-mobile, Plus, Play, Sferia, Cyfrowy Polsat oraz wszystkich sieciach wirtualnych MVNO (np. mBank
mobile, Aster). Serwis SMS obsługuje Zaplac.to, numer infolinii: 22 397 49 93
4. Aby skorzystać z usługi opisanej w podpunkcie 3 należy wysłać SMS o treści AD.OGL24 na numer 7155.
5. Koszt wysłania SMS, o którym mowa w punkcie 4 wynosi 2,46 zł brutto.
6. Aby zamieścić ogłoszenie komercyjne należy uiścić opłatę w wysokości 6,15 zł brutto, wysyłając SMS o treści
AD.FIRMA na numer 7555. Ogłoszenie jest ważne 30 dni od daty ukazania.
7. W celu zamieszczenia ogłoszenia komercyjnego wyróżnionego, należy wnieść dodatkową opłatę w wysokości
4,92 zł brutto (6,15 zł + 4,92 zł = 11,07 zł brutto), wysyłają SMS o treści AD.FIRMAW na numer 7955. Ogłoszenia
zamieszczamy na pierwszej pozycji wg daty dodania.
8. Użytkownik może załączyć w treści ogłoszenia zdjęcie w formie elektronicznej. Dopuszcza się następujące
formaty plików: JPG, GIF, PNG o maksymalnej wielkości do 3MB.
9. Reklamacje dotyczące korzystania z serwisu można przesyłać na adres e-mail redakcja@suwalki24.pl. Termin
rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni.
10. W przypadku nieotrzymania SMSa zwrotnego z treścią prosimy skontaktować się z pomocą techniczną:
support@zaplac.to
11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń ani dane niezgodne z prawdą lub fałszywe
zamieszczone przez użytkowników.
12. W przypadku publikacji ogłoszenia o charakterze komercyjnym bez wniesienie stosownej opłaty za jego
publikację, administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczenia ogłoszenia
13. Za naruszenie praw autorskich przez użytkownika poprzez użycie na stronie WWW treści stanowiącej własność
innej osoby bądź w jakikolwiek inny sposób odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik.
14. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że treść ogłoszenia jest sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego,
etykietą, wulgarna lub może naruszać prawa osób trzecich - ogłoszenie jest usuwane z serwisu bez
powiadomienia osoby składającej ogłoszenie.
15. Ogłoszeniodawca dodaje ogłoszenie za pomocą Formularza Dodawania Ogłoszeń. Wszelkie dane osobowe
zamieszczone przez Ogłoszeniodawcę w Formularzu podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
16. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w Formularzu zgodnie z ww.
ustawą w celu wykonania usługi oraz na wysłanie korespondencji branżowej.
17. Ogłoszeniodawca ma prawo zrezygnować z usługi i usunąć ogłoszenie przed terminem.
18. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

