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Warunki Umowy 

Świadczenie Usługi SMSprzypominacz.pl 
 
 

§1 
 

Świadczenie Usług 
Na podstawie umowy, DIRECTINFO Sp. z o.o. (zwanym dalej Operatorem) świadczy  usługę wysyłki SMS i MMS 
(zwaną dalej Usługą) w sieciach telekomunikacyjnych umożliwiającą wysyłanie lub otrzymywanie przez Klienta 
wiadomości SMS lub MMS za pośrednictwem oprogramowania SMSprzypominacz.pl (zwanym dalej 
oprogramowaniem) dostępnym pod adresem www.smsprzypominacz.pl.   

 
§2 

 
Zobowiązania stron, a także zasady świadczenia usługi przez DIRECTINFO Sp. z o.o. określa Regulamin stanowiący 
Załącznik nr 1 do umowy. 

 
§3 

 
Klient może korzystać z nadpisów umożliwiających w polu nadawcy wiadomości wyświetlenie tekstu uprzednio 
zgłoszonego przez Klienta. Operator w terminie 14 dni od otrzymania treści nadpisu dokona wprowadzenia 
proponowanej treści lub zgłosi zastrzeżenia co do treści nadpisu w formie e-mailowej lub telefonicznej. Nadpis 
nie może składać się z więcej, niż 11 znaków alfanumerycznych. Nie może zawierać w swojej treści numeru 
telefonu stacjonarnego lub komórkowego, pojedynczych liczb, znaków specjalnych i przestankowych. Treść 
nadpisu nie może naruszać obowiązującego prawa oraz osób trzecich, w tym w szczególności praw własności 
intelektualnej, ani nie będzie zawierać słów uważanych za obraźliwe lub kontrowersyjne. Klient oświadcza, że 
posiada prawo do posługiwania się zgłoszonym do operatora nadpisem w szczególności jeśli treść nadpisu to 
marka handlowa. 
Podstawą korzystania z danego nadpisu jest podpisanie i złożenie stosownych oświadczeń dotyczących używania 
nadpisu  – załącznik nr 3 
 

§4 
 

TERMIN OCZEKIWANIA NA AKTYWACJĘ SMSPRZYPOMINACZ.PL 
 

Operator zobowiązuje się rozpocząć aktywację usługi w czasie nie dłuższym, niż 30 dni od momentu zawarcia 
umowy. W przypadku nie dotrzymania terminu Klient ma prawo do odstąpienia od umowy. Strony mogą 
również ustalić inny termin rozpoczęcia usługi. 
 
 

§5 
 

OKRES ROZLICZENIOWY 
 

Okres rozliczeniowy to 1 miesiąc kalendarzowy . 
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§6 

 
 

ZAKRES OBSŁUGI TECHNICZNEJ 
 
Klient może korzystać z obsługi technicznej w celu uzyskania informacji na temat zasad korzystania z oferowanych 
usług oraz wsparcia technicznego polegającego w szczególności na: 
- wsparcie w zakresie technicznego funkcjonowania strony internetowej www.SMSPRZYPOMINACZ.pl   
- wsparcie techniczne w zakresie organizacji wysyłek.   
 

§7 
 

CZAS TRWANIA UMOWY 
 
Umowa zawarta jest na czas nieokreślony lub określony wskazany na stronie 1 umowy. Po upływie czasu 
określonego umowa zostanie przedłużona na czas nieokreślony o ile Klient nie złoży pisemnego oświadczenia w 
terminie 30 dni przed upływem daty oznaczonej w umowie. 
Jednostronne rozwiązanie Umowy przed upływem czasu oznaczonego, na który została ona zawarta, dokonana 
przez Abonenta lub Operatora z winy Abonenta, oznaczać będzie naruszenie przez Abonenta zobowiązania 
niepieniężnego do wykonywania Umowy przez ten czas. W takim przypadku Abonent zapłaci na pisemne żądanie 
Operatora karę umowną, której maksymalna wartość wskazana jest na 1 stronie Umowy. Kara umowna nie 
przekroczy wartości ulgi przyznanej Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalna ̨wartość́ tej ulgi za okres od 
dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania. Dla uniknięcia wątpliwości precyzuje się̨, że w przypadku, gdy 
pomniejszona we wskazany sposób ulga będzie wyższa niż̇ podana powyżej maksymalna wartość́ kary lub jej 
równa, to kara umowna jest równa tej maksymalnej wartości. Jeśli zaś́ pomniejszona we wskazany sposób ulga 
będzie niższa niż ̇maksymalna wartość́ kary umownej, to kara ta jest równa tak pomniejszonej uldze. Wpłaty kary 
należy dokonać́ na konto właściwe dla opłat za Usługi Telekomunikacyjne. W przypadku, gdy Umowę̨ wypowiada 
Operator z winy Abonenta, karę należy wpłacić́ do momentu rozwiązania Umowy, który wskazany jest w piśmie 
zawierającym wypowiedzenie. W przypadku, gdy Umowę̨ wypowiada Abonent, karę należy zapłacić́ w terminie 
14 dni od dnia rozwiązania Umowy.   
 
 

§8 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Do umowy dołączony jest: 
- Załącznik nr 1 – Regulamin 
- Załącznik nr 2 – Cennik usługi 
- Załącznik nr 3 – Oświadczenia dotyczące Nadpisu 
 

 
 
 
 
 

 
 

Oświadczam, że zapoznałem się z 
zakresem Usługi i warunkami niniejszej 
Umowy oraz wszystkimi załącznikami. 

Czytelny podpis: 


