
Regulamin serwisu SMS dostępnego na stronie sms  .aux.pl 
z dnia 01.12.2015r.

§1 Postanowienia wstępne
Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna posiadająca aktywne konto w systemie 
www.sms.aux.pl.
Użytkownikiem może zostać tylko i wyłącznie podmiot gospodarczy.
Konto – stworzona przez system obsługi serwisu http://sms.aux.pl  wirtualna przestrzeń -
chroniona loginem i hasłem - zawierająca wprowadzone przez Użytkownika dane.
Serwis – usługa SMS pozwalająca na wysyłanie i odbieranie SMSów oraz usługi z tym 
powiązane; dostępna po wcześniejszym założeniu konta z linku na stronie 
http://sms.aux.pl
Właścicielem strony pod adresem http://sms.aux.pl i serwisu  jest firma AUX z siedzibą w 
Łowiczu, ul. Kwiatowa 10/48, nr NIP: 7331002396.
Regulamin – zasady korzystania z serwisu określone w niniejszym dokumencie.

§2 Konta w serwisie
1. Użytkownik może posiadać tylko jedno zarejestrowane konto główne w serwisie. 
Zabrania się przekazywania loginu i hasła osobom trzecim. Użytkownik może tworzyć 
subkonta.
2. Konta nieużytkowane (brak aktywności na koncie) przez okres dłuższy niż 2 lata od 
ostatniej operacji mogą zostać usunięte.
3. W przypadku stwierdzenia łamania przez użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, 
konto zostanie usunięte bez możliwości zwrotu  wpłaconych pieniędzy w jakiejkolwiek 
postaci.
4. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta, po uprzednim skontaktowaniu się z 
administracją serwisu za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie.
5. Każde nowe konto może podlegać wstępnej weryfikacji przez administratora serwisu. 
Administrator może odrzucić dane zarejestrowanego konta, o czym Użytkownik zostanie 
poinformowany.
6. Każdy rejestrujący użytkownik zgadza się na przesyłanie na swój adres e-mail 
wiadomości na temat modernizacji serwisu i/lub ew. zmianach w serwisie.
7. Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność i nie może obciążać 
odpowiedzialnością serwisu za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie wiadomości
SMS lub utratę zapisanych infromacji.

§3 Korzystanie z serwisu
1. Zabrania się korzystania z serwisu w sposób niezgodny z polskim i europejskim prawem.
2. Zabrania się wysyłania treści obraźliwych, wulgarnych i niezgodnych z prawem Państwa 
do którego SMS jest dostarczany.
3. Zabrania się podszywania pod nazwy nadawcy mogące wprowadzać w błąd oraz do 
których nie ma się prawa użytku lub numery osób które nie wyraziły zgody na 
wykorzystywanie ich numeru telefonu w wysyłanych wiadomościach.
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4. Zabrania się wykorzystywania serwisu do zapełniania skrzynki odbiorcy (wysłanie w
ciągu 1 dnia ponad 10 wiadomości pod 1 numer telefonu. Mimo wszystko każdy przypadek 
rozpatrywany jest indywidualnie.
5. Zabrania się wykorzystywania serwisu  do rozsyłania SPAMu. Jako SPAM rozumiemy 
wysyłanie wiadomości SMS z ofertą w jakiejkolwiek postaci do osób, które nie wyraziły 
zgody na ich otrzymywanie.

§4 Płatności 
1. Płatność odbywa się na zasadzie zasilenia konta w formie przedpłaty. Zasilane jest to 
konto z którego wysyłane są SMS-y . Szczegółowy cennik SMS-ów znajduje się na stronie  
http://sms.aux.pl/cennik/
2. Płatności za usługi standardowe można dokonywać za pośrednictwem serwisu 
"dotpay.pl" obsługujące płatności elektroniczne on-line, lub poprzez wpłatę na konto 
serwisu sms.aux.pl. W przypadku korzystania z SMS-ów wysyłanych za granicę Polski 
wymagany jest wcześniejszy kontakt z administratorem serwisu.
3. System pobiera opłatę za wysłanie każdej wiadomości SMS zgodnie z obowiązującym 
cennikiem i indywidualnymi rabatami.
4. Wysokość pobieranych opłat za wysłanie SMS-ów może ulec zmianie dla wybranej sieci o
czym użytkownik serwisu zostanie poinformowany odpowiednim komunikatem na stronie 
głównej http://sms.aux.pl. Dodatkowo użytkownik jest za każdym razem informowany 
ilością pobranej opłaty po przygotowaniu wysyłki – kampanie SMS.
5. Ceny w serwisie mogą ulec zmianie.

§5 Gwarancja
1. Serwis dokłada wszelkich starań, aby realizowane wysyłki przebiegały prawidłowo, lecz 
nigdy nie gwarantuje doręczenia każdej wiadomości, co może być spowodowane awariami 
sieci, problemami na łączach między serwisem a operatorem, przeciążeniem sieci, 
ustawieniami telefonów odbiorcy SMS-a itp.
2. Administrator serwisu  stale monitoruje prawidłowe jego działanie.
3. Administrator posiada łącza rezerwowe, które w przypadku awarii użytkowanego łącza 
może być wykorzystane do poprawnego funkcjonowania serwisu. Czas zmiany łącza wynosi
12 godzin od stwierdzenia awarii.

§6 Odpowiedzialność
1. Cała odpowiedzialność za charakter, rodzaj, treści i pole nadawcy wysyłanych 
wiadomości spoczywa na Użytkowniku serwisu a w przypadku zlecenia wysyłki SMS-ów 
administratorowi odpowiedzialność spoczywa na zlecającym. 
2. W razie stwierdzenia naruszenia prawa, administrator serwisu ma obwiązek udostępnić 
dane użytkownika odpowiednim organom ścigania.
3. Serwis nie odpowiada za niedostarczenie, nieterminowe dostarczenie SMSów. 

§7 Bezpieczeństwo
1. Serwis  jest stale monitorowany i chroniony przed dostępem osób niepowołanych.
2. Serwis nigdy nie prosi i nie wysyła wiadomości do swoich klientów z prośbą o 
udostępnienie hasła lub prośbą o wygenerowanie nowego.
3. Nie wolno udostępniać danych dostępu do konta osobom  trzecim.
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§8 Faktury VAT
1. Faktury VAT są wystawiane dla każdej płatności przez serwis „dotpay.pl”. W przypadku 
kilku płatności  w krótkim czasie, może być wystawiona jedna zbioracza faktura obejmjąca 
wszystkie te płatności, jednak taka faktura jest wystwiana nie rzadziej niż raz w tygodniu. 
Faktura jest wystawiona w formacie PDF i przesyłana na adres email użytkownika.
2. Faktury VAT za płatności dokonywane na rachunek bankowy są wystawiane w terminie 
do 7 dni od wpłynięcia płatności na rachunek bankowy i przesyłane na adres e-mail 
użytkownika w formacie PDF.

§9 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem adresu email: info@aux.pl.
2. Jeżeli reklamowana jest kampania SMS, aby reklamacja została rozpatrzona użytkownik 
winien podać ID lub nazwę kampanii.
3. Rozpatrywane są tylko reklamacje z wysyłek realizowanych nie wcześniej niż 3 dni przed 
zgłoszeniem reklamacji.
4. Po uznaniu reklamacji przez serwis, użytkownikowi może zostać przyznana 
rekompensata w postaci dodatkowego salda środków w serwisie lub zrealizowana 
poprawnie wysyłka SMS. 

§10 Postanowienia końcowe
1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Serwis zastrzega sobie prawo do monitorowania, przechowywania i archiwizacji treści
wysyłanych wiadomości SMS oraz adresów IP komputerów, z których są realizowane 
wysyłki SMS. Dane są przechowywane w celu udokumentowania wysyłek w przypadku 
stwierdzenia łamania niniejszego regulaminu, w tym także przekazania wszelkich 
dokumentów odpowiednim organom ściagnia w przypadku nielegalnego wykorzystywania 
serwisu.
3. Użytkownik serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
celach związanych z realizacją usługi, oraz w celach marketingowych

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2015r.


