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Regulamin PROMOCJI 
 

do Regulaminu korzystania z serwisu PLEEX 
z dnia 30 kwietnia 2010 roku 

 
prowadzonego przez  

 
MAEGLIN SOFTWARE S.A ., z siedzibą w Cap Omega, Rond Point Benjamin Franklin, 34960 
Montpellier Cedex 02, we Francji, zarejestrowaną w Rejestrze Handlu i Spółek [Registre de Commerce et 
des Sociétés] w Montpellier pod numerem 488 674 144 z kapitałem zakładowym w wysokości 
509.687,00 euro (zwaną dalej „Dostawcą”)  
 

wprowadzający promocję  
w zakresie stawek opłaty abonamentowej za korzystanie z Serwisu Pleex  

w trzydziestodniowych (30) i dziewięćdziesięciodniowych (90) Okresach Abonamentowych 
(zwaną dalej PROMOCJĄ) 

 
§ 1 

 

1. Na podstawie niniejszego Regulaminu Promocji (zwanego dalej Regulaminem) Dostawca w 
okresie od dnia 1 września 2010 roku do dnia 30 listopada 2010 roku wprowadza Promocję.  

2. Na podstawie niniejszego Regulaminu:  

• koszt wysłania SMS-a na Numer Specjalny SMS 72753 (opłata abonamentowa za 
trzydziestodniowy Okres Abonamentu) w okresie obowiązywania Promocji, o którym 
mowa w ust. 1 wynosi 2 zł netto (2,44 zł brutto), 

• koszt wysłania SMS-a na Numer Specjalny SMS 75753 (opłata abonamentowa za 
dziewięćdziesięciodniowy Okres abonamentu) w okresie obowiązywania Promocji, o 
którym mowa w ust. 1 wynosi 4 zł netto (4,88 zł) brutto 

tym samym w okresie obowiązywania Promocji ulega zmianie dotychczasowa treść § 3 ust. 6 
Regulaminu korzystania z Serwisu Pleex i § 3 ust. 6 Regulaminu korzystania z Serwisu Pleex przyjmuje 
następujące brzmienie: 

 
Lp. Okres Abonamentu w dniach Numer specjalny 

SMS 
Cena netto Cena brutto 

1. 30 72753 2 zł 2,44 zł 
2. 90 75753 4 zł 4,88 zł 
3.  180 91653 16 zł 19,52 zł  
4.  365 92553 25 zł 30,50 zł  
 

§ 2 
 

W pozostałym zakresie do korzystania z Serwisu Pleex stosuje się postanowienie Regulaminu korzystania 
z serwisu PLEEX.  
 

§ 3 
 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w Ŝycie po upływie 14-stu dni, licząc od dnia zamieszczenia 
Regulaminu na stronach internetowych Dostawcy oraz Operatora wskazanych w § 8 ust. 1 
Regulaminu korzystania z Serwisu Pleex i obowiązuje przez okres 3 (trzech) miesięcy, 
począwszy od daty jego wejścia w Ŝycie. 

2. Po upływie okresu Promocji, przywraca się poprzednio obowiązujące stawki wynagrodzenia za 
korzystanie z Serwisu Pleex w trzydziestodniowych i dziewięćdziesięciodniowych Okresach 
Abonamentowych. 
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§ 4 

Jakiekolwiek zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności i 
opublikowania na stronach internetowych Dostawcy oraz Operatora, wskazanych w § 8 ust. 1 
Regulaminu korzystania z Serwisu Pleex. 


