Regulamin ogł osze ń drobnych SMS w wyda wnict wi e Nordapress.
I Post ano wienia ogólne
Ogłoszenia drobne SMS to usługa umożliwiająca zamieszczanie za pomocą wiadomości
tekstowej ogłoszenia na łamach gazet wydawanych przez wydawnictwo Nordapress.
1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki korzystania z usługi ogłoszeń drobnych SMS”.
2. Organizatorem usługi jest firma Nordapress PPHU z siedzibą w Wejherowie.
3. Osoba, która zdecyduje się zamieścić swoje ogłoszenie za pomocą sms-a, wyraża zgodę
na zastosowanie się do postanowień regulaminu.
4. Ogłoszenia wysyłane droga smsową dotyczą tylko osób fizycznych.
5. Usługa jest dostępna dla użytkowników telefonów komórkowych w sieciach dostępnych na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej zarówno w systemie prepaid (telefon „na kartę”), jak i
postpaid (abonamentowym).
I I Z asady zamieszczania og łosze ń drobnych przez sms-a
1. Każda rubryka ma swój indywidualny kod, dzięki któremu można przypisać poszczególne
ogłoszenie do danej kategorii.
2. Wykaz kategorii, kodów i numerów:
Na numer 79986:
Towarzyskie – EXPTOW
Praca:
Zatrudnię - EXPPDP
Szukam - EXPPSP
Usługi – EXPUSL
Na numer 72240:
Nieruchomości:
Sprzedam - EXPNSP
Kupię - EXPNKU
Zamienię - EXPNZA
Do wynajęcia - EXPNDW
Poszukuję wynająć - EXPNPW
Motoryzacja:
Sprzedam - EXPMSP
Kupię - EXPMKU
Inne - EXPMIN
Edukacja - EXPEDU
Sprzęt elektroniczny:
Komputery - EXPSKO
Telefony - EXPSTE
Inne - EXPSIN
Zwierzęta - EXPZWI
Różne - EXPROZ
Życzenia - EXPZCZ
3. Osoba, która chce zamieścić ogłoszenie wysyła wiadomość sms na numer 72240 lub
79986.
4. W treści sms-a wpisuje Prefiks.tre ś ć og łoszenia Przykład: EXPMSP.sprzedam citroena
c3 2005 1.4 diesel, el szyby, el lusterka, klimatyzacja, komputer, tapicerka welurowa tel
509341554.
5. Koszt wiadomości jednego sms wynosi na numerze 72240 zł (2 + VAT; 2,46 zł z VAT) lub
na numerze 79986 zł (9 zł + VAT; 11,07 zł z VAT).
6. Maksymalna długość sms-a z kodem to 120 znaków.
7. Przy przekroczeniu maksymalnej długości wiadomości, redakcja zastrzega sobie prawo do
skrócenia tekstu ogłoszenia.
8. W sms-ie można nie używać polskich znaków (ą,ć,ę,ł,ń,ó,ś,ż,ź).
9. Po wysłaniu wiadomości ogłoszeniodawca informowany jest za pomocą sms-a zwrotnego
o przyjęciu jego zlecenia.
I I I Postano wienia ko ń co w e
1. Ogłoszenie ukaże się raz we wszystkich tytułach lokalnych gazet wydawanych w danym

tygodniu przez NORDAPRESS PPHU. Należy je wysłać do poniedziałku do godziny 12
poprzedzający wydanie następnego numeru.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
- za przerwy w świadczeniu usługi spowodowane z przyczyn technicznych (np. wymiana
sprzętu, aktualizacja, itp.) lub niezależnych od organizatora,
- problemy w funkcjonowaniu usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których
organizator nie mógł przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w
przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
- za korzystanie z usługi niezgodnie z funkcją opisaną w regulaminie.
3. Organizator ma prawo do nie zamieszczenia ogłoszenia z następujących przyczyn:
- braku lub niewłaściwych danych dotyczących kodu kategorii, numeru telefonu
kontaktowego,
- informacji niezgodnej z formułą ogłoszeń drobnych,
- treści erotycznych, pornograficznych, propagujących faszyzm i rasizm.
Ogłoszenia w/w nie będą podlegać reklamacji oraz zwrotowi pieniędzy.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Regulamin ogłoszeń drobnych sms jest dostępny w siedzibie wydawnictwa i na stronie
www.gwe24.pl
6. Osoby zamieszczające ogłoszenia drogą smsową mogą składać reklamacje osobiście w
siedzibie redakcji.

