Regulamin usługi „TINDER Gold” i „TINDER Plus” dla Abonentów Polkomtel
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Usługa „Tinder Gold” i „Tinder Plus” („Usługa Tinder”) jest świadczona przez MTCH Technology Services Limited, Tinder, WeWork Charlemont Exchange, 42 Charlemont
Street, Dublin 2, D02 R593, Irlandia dla Abonentów Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS: 0000419430, kapitał zakładowy 2.360.069.800,00 zł, NIP 527-10-37-727, REGON 011307968, a zamówienie jej następuje za pośrednictwem Fortumo OÜ, Rüütli 7,
51007 Tartu, kod rejestracyjny 11378397.
Uprawnionym do skorzystania z Usługi Tinder jest Abonent Polkomtel, który może korzystać z Usługi Dostępowej na podstawie Regulaminu świadczenia Usługi
Dostępowej publikowanego na plus.pl.
Usługa Tinder może być zamówiona za pośrednictwem Usługi Dostępowej Polkomtel jedynie na terytorium Polski.
W celu zamówienia Usługi Tinder i otrzymania Kodu służącego do aktywacji Usługi Tinder konieczne jest wprowadzenie przez Użytkownika w procesie zakupu swojego
numer MSISDN.
Usługę Tinder można zamówić w dwóch wariantach:
a. Tinder Plus umożliwia Użytkownikowi korzystanie z następujących funkcji premium:
i. nieograniczone polubienia, umożliwiające korzystanie z funkcji „przesuń w prawo” bez ograniczeń;
ii. „paszport” pozwalający rozmawiać z osobami na całym świecie;
iii. funkcja „druga szansa”;
iv. jeden darmowy „boost” w miesiącu, pozwalający na 30 minut stać się topowym profilem w okolicy;
v. dodatkowe superlajki, pozwalające na wyróżnienie swojego profilu.
b. Tinder Gold zapewnia następujące funkcje:
i. nieograniczone polubienia, umożliwiające korzystanie z funkcji „przesuń w prawo” bez ograniczeń;
ii. „paszport” pozwalający rozmawiać z osobami na całym świecie;
iii. funkcja „druga szansa”;
iv. jeden darmowy „boost” w miesiącu, pozwalający na 30 minut stać się topowym profilem w okolicy;
v. dodatkowe superlajki, pozwalające na wyróżnienie swojego profilu;
vi. funkcja „lubi Cię”, która pozwala sprawdzić, kto polubił profil Użytkownika;
vii. funkcja „top wybory” dostarczającego osoby dopasowane do profilu Użytkownika.
Opłata za Usługę Tinder wynosi:
a. w wariancie Tinder Plus – 43,98 zł / miesiąc
b. w wariancie Tinder Gold – 66,99 zł / miesiąc
Potwierdzenie zamówienia Usługi Tinder następuje poprzez wprowadzenie lub potwierdzenie Kodu otrzymanego zwrotnie na numer MSISDN Użytkownika oraz
naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Z chwilą otrzymania przez Abonenta potwierdzenia dokonania zamówienia następuje rozpoczęcie naliczenia opłat, o których
mowa w pkt. 6.
Korzystanie z Usług Tinder odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Usługi Tinder dostępny pod adresem https://policies.tinder.com/terms/intl/pl.
Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem, Regulaminem świadczenia Usługi Dostępowej, Regulaminem Fortumo, jak również z
Regulaminem wskazanym w pkt. 8 powyżej i zaakceptować je w procesie zakupu Usługi Tinder.
Kod, o którym mowa w pkt. 7 powyżej, może być wysłany tylko do Użytkownika posiadającego aktywną kartę SIM w sieci Plus, której operatorem jest Polkomtel.
Usługi Tinder są opcjami odnawialnymi (subskrypcyjnymi) i pozostają aktywne do czasu dezaktywacji przez Użytkownika.
Zakup Usługi Tinder nie oznacza automatycznej dezaktywacji płatnych funkcji, które Użytkownik już posiada w Usłudze Tinder. Użytkownik jest zobowiązany sam
dezaktywować inne płatne funkcje w aplikacji Tinder.
Płatność za Usługę Tinder zostanie pobrana i rozliczona na zasadach opisanych w „Regulaminie świadczenia Usługi Dostępowej”.
Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) Kodu
uzyskanego w wyniku skorzystania z Usługi Tinder, oraz z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności korzystania przez
niego z Usług Tinder w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, jak również postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Dezaktywacji Usługi Tinder można dokonać w następujący sposób:
a. wysyłając bezpłatny SMS o treści DEAKT FMTINDER1 na numer 8055 lub
b. klikając w link otrzymany SMSem po każdorazowym pobraniu opłaty za kolejny miesiąc.
Usługa Tinder oraz jej płatne wersje są dostępne jedynie dla osób mających ukończone 18 lat.
Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Dostępowej należy wnosić zgodnie z Regulaminem świadczenia Usługi Dostępowej. Reklamacje dotyczące Usługi Tinder
należy kierować do podmiotu świadczącego Usługę Tinder za pośrednictwem aplikacji lub strony www.tinder.com
Polkomtel może dokonać zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, t.j.:
a. technicznych i technologicznych związanych ze zmianami funkcjonalności usług;
b. wynikających ze zmian w obowiązującym prawie;
c. wprowadzania nowych funkcjonalności w Usłudze Tinder, które nie wpływają negatywnie na dotychczasowych użytkowników.
o czym Abonent zostanie poinformowany poprzez opublikowanie zmian na www.plus.pl/tinder.
Polkomtel może zakończyć świadczenie lub dokonać zmiany Regulaminu z innych przyczyn niż wskazanych w pkt. 19, na podstawie wypowiedzenia dokonanego na 30
dni przed zakończeniem świadczenie Usługi Tinder lub wejściem w życie nowych warunków świadczenia Usługi Tinder. Wypowiedzenie nastąpi za pomocą wiadomości
SMS wysłanej na Numer Telefonu, na którym jest aktywna Usługa Tinder.
W zakresie nie uregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, Regulaminu
świadczenia Usługi Dostępowej oraz odpowiedniego regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, jak i Regulaminu wskazanego w pkt. 8.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 marca 2021 r. do odwołania.

