
Regulamin Usługi Premium i Sms do wróżki

§1 Określenie stron

1. Administratorem i Organizatorem usług jest firma MM Consulting, Poznańska 24/, 62-200 
Gniezno (zwana dalej Serwis Ezoteryczny, portal).

2. Użytkownikiem usług jest każda osoba, korzystająca z numerów głosowych Premium o 
podwyższonej płatności, lub wysyłających SMS’y pod numery Premium. 

3. Użytkownika korzystający z  Serwisu Ezoterycznego oświadcza, że jest osobą pełnoletnią 
posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

§2 Przedmiot i zakres usług

1. Celem działalności Serwisu Ezoterycznego uług pośrednictwa w kontakcie pomiędzy 
Użytkownikami a zarejestrowanymi i sprawdzonymi Doradcami Ezoterycznymi. Doradca 
nie może samodzielnie zarejestrować się na portalu. Współpracujemy tylko z wybranymi 
przez siebie Doradcami, których kompetencje są na bieżąco sprawdzane przez obsługę 
portalu.

2. Każdy użytkownik korzystający z usług Serwisu m.in połączeń głosowych na Numery 
Premium, wiadomości SMS - przyjmuje do wiadomości, że traci prawo odstąpienia od 
umowy z chwilą wykonania usługi, jednocześnie oświadczając, że chce aby zamówiona 
usługa została zrealizowana natychmiast zgodnie z indywidualnymi wytycznymi 
Użytkownika. Wobec powyższego zamówione usługi są widoczne dla Doradców od razu po 
otrzymaniu przez portal zapłaty. Skutkuje to utratą prawa do odstąpienia od umowy.

3. Użytkownik oświadcza, że umowa zostaje zawarta w chwili nawiązania połączenia 
głosowego na numer Premium, a przedmiot umowy wykonany w całości z chwilą 
zakończenia ruchu telekomunikacyjnego, bądź wysłania wiadomości SMS przez 
użytkownika na numer premium.

4. Przy każdym numerze Premium i wiadomości Premium znajduje się koszt wykonania 
zdarzenia. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Połączenia premium 
rozliczane są co minutę z góry, 1 wiadomość SMS licząca 160 znaków bez znaków polskich,
wiadomość z polskimi znakami, bądź przekraczającymi 160 znaków (łącznie ze spacjami) 
będzie traktowana jako kilka zdarzeń /w zależności od modelu telefonu użytkownika. 
Wszelkie ceny, gdzie jest podana jedna cena są ostateczną ceną jaką płaci klient 
(zawierającą podatek VAT).

5. Serwis działa 24 godziny na dobę dla połączeń głosowych - jeśli Doradca nie odbierze 
połączenia Premium nie są naliczane opłaty - czas oczekiwania na połączenie z Doradcą 
jest zawsze bezpłatny.

6. Czas realizacji usługi SMS Premium (a także sms przedpłacony, czy Wróżba, 1 pytanie, 
pytanie) wynosi do 7 dni roboczych max. W przypadku, gdy Doradcy w tym czasie nie ma 
na portalu, wiadomość taka zostanie przekazana do odpowiedzi innemu Doradcy 
ezoterycznemu. Doradcy odpowiadają tylko w zakresie ezoteryki, wróżb, astrologii.

7. Klient wysyłający SMS Premium (lub SMS przedpłacony, czy korzystający z połączeń 
głosowych) pod numer dostępny na stronie głównej wyraża zgodę na otrzymywanie 
wiadomości SMS, czy email z portalu WrozbyTarot.Online Wiadomości te będą 
informowały o promocjach i usługach na naszym portalu i nie będą wysyłane częściej niż 
raz na 30 dni. Użytkownik może w każdej chwili dezaktywować usługę po zalogowaniu w 
ustawieniach konta. Wiadomości te będą wysyłane tylko przez Administracje portalu, 
nikomu, niczemu, żadnej osobie, firmie, jednostce prawnej czy nieprawnej nie zostaną 
przekazane Państwa dane, ani Państwa numer telefonu.



8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że porady udzielone w ramach świadczenia usług 
przez wybranego ezoteryka nie są poradami wiążącymi a stanowiącymi rozrywkę. Porady te
nie zastępują porad prawnych, medycznych, finansowych, psychologicznych ani żadnych 
innych porad. Sama treść porady nie może stanowić podstaw do złożenia reklamacji, 
użytkownik godzi się, że jest to rozrywka.

9. Usługi SMS PREMIUM, oraz Numery Premium działają tylko z polskich numerów 
telefonów chyba, że zaznaczono inaczej (np. połączenia z Niemiec, czy pod numer prepaid z
całego świata). 

10.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy 
prawa powszechnie obowiązującego.
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