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Regulamin oferty specjalnej „Prenumerata e-wyda ń tygodnika Wprost” 

(zwany dalej „Regulaminem”) 

Obowiązuje od 31 maja 2011 r. do 29 lutego 2012 r. lub wyczerpania zapasów. 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady oferty specjalnej „Prenumerata e-wydań tygodnika Wprost”, 

zwanej dalej „Ofertą specjalną”.  

2. Usługodawcą usługi dostępnej w ramach Oferty specjalnej jest spółka pod firmą „Agencja 

Wydawniczo-Reklamową Wprost” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Domaniewska 39a, 

zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000008283, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 PLN, (NIP 779-000-

11-66), zwana dalej „Wprost”. 

3. Z Oferty specjalnej mogą skorzystać osoby fizyczne lub przedsiębiorcy w rozumieniu art. 431, 

KC dalej zwani „Usługobiorcami”, które spełnią warunki określone przez „Polską Telefonię 

Komórkową - Centertel” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 01-230 Warszawa ul. 

Skierniewicka 10 a, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000006107, o kapitale zakładowym w wysokości 

2.690.501.964,00 PLN, (NIP 527-020-68-72), zwaną dalej „Orange”. 

 

§ 2 

Usługa „Prenumerata e-wyda ń tygodnika Wprost” 

1. W ramach usługi „Prenumerata e-wydań tygodnika Wprost”, zwanej dalej „Usługą”, 

Usługobiorca może czytać poszczególne kolejne ukazujące się numery e-wydań tygodnika 

Wprost lub pobrać e-wydanie w formie pliku PDF na swój komputer.   

2. Korzystanie z Usługi możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny 

Usługobiorcy następujących warunków minimalnych: 

a. posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Mozilla 

Firefox) 

b. posiadanie oprogramowania do odczytu plików PDF, w przypadku korzystania z opcji 

pobierania e-wydania do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy, 

c. posiadane w momencie korzystania z e-Usługi na stronie http://ewydanie.wprost.pl  

lub pobierania wydania w formie pliku PDF aktywnego połączenia internetowego. 

3. Usługobiorca uprawniony jest do wykorzystywania e-wydań tygodnika Wprost wyłącznie we 

własnych celach, niezwiązanych, choćby ubocznie, z ewentualną działalnością gospodarczą 

prowadzoną przez Usługobiorcę. Usługobiorca nie jest uprawniony do jakiegokolwiek 
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rozpowszechniania e-wydań tygodnika Wprost, w całości lub w części, w szczególności do 

udostępniania ich osobom trzecim, za wynagrodzeniem lub bezpłatnie.  

 

§ 3 

Aktywacja usługi „Prenumerata e-wyda ń tygodnika Wprost” w ramach Oferty specjalnej 

1. Usługa zostanie uruchomiona po spełnieniu przez Usługobiorcę następujących warunków: 

a. zarejestrowanie się przez Usługobiorcę na stronie http://ewydanie.wprost.pl/orange/ 

poprzez podanie w pierwszej kolejności numeru telefonu objętego ofertą promocyjną 

Orange prenumeraty e-wydań Wprost na okres 26 tygodni zgodnie z warunkami 

określonymi przez Orange,  

b. podanie wymaganych danych w procesie rejestracji, tj. w przypadku osób fizycznych: 

imię, nazwisko, adres e-,mail; w przypadku przedsiębiorców: imię, nazwisko, adres e-

mail, pełna nazwa firmy oraz opcjonalnie podanie dodatkowego kontaktowego 

numeru telefonu komórkowego na który mają być wysyłane wiadomości sms 

dotyczące działania Usługi 

c. akceptacja Regulaminu. 

          Po wykorzystaniu puli promocyjnej dostępnej dla Orange, pomimo spełnienia powyższych     

           warunków, uruchomienie usługi nie będzie możliwe. 

 

2. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podane dane, w szczególności za podanie danych 

nieprawdziwych. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za uruchomienie Usługi w imieniu 

Usługobiorcy przez osobę do tego nieuprawnioną. Dla jednego numeru telefonu możliwe jest 

uruchomienie wyłącznie jednej Usługi.  

3. Uruchomienie Usługi nastąpi w terminie 1 dnia roboczego od dnia spełnienia przez 

Usługobiorcę warunków, o których mowa wyżej w punkcie 1.  

4. Usługa powinna zostać uruchomiona w terminie 30 dni od dnia powstania uprawnienia do 

skorzystania z Oferty specjalnej. Po upływie tego okresu Usługobiorca traci prawo do 

skorzystania z Oferty specjalnej.  

 
§ 4 

Korzystanie z usługi „Prenumerata e-wyda ń tygodnika Wprost” w ramach Oferty specjalnej 

1. Po uruchomieniu Usługi, Usługobiorca uzyskuje możliwość bezpłatnego korzystania z Usługi 

przez okres kolejnych 26 ukazujących się numerów e-wydań tygodnika Wprost. Informacja o 

dostępności nowego e-wydania tygodnika Wprost zostanie wysłana na adres e-mail podany 

przez Usługobiorcę podczas rejestracji.  

2. Po upływie okresu 26 bezpłatnych wydań, istnieje możliwość płatnego przedłużenia okresu 

trwania usługi. Na 5 dni przed zakończeniem okresu 26 bezpłatnych wydań Usługobiorca 

otrzyma wiadomość SMS z pytaniem o decyzję w sprawie przedłużenia świadczenia usługi. 

3. W przypadku, gdy Usługobiorca podał w procesie rejestracji dodatkowy numer, na który mają 

być wysyłane wiadomości sms dotyczące działania usługi, wiadomość SMS, o której mowa w 
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powyżej w paragrafie 4 pkt. 2, zostanie wysłana na ten numer. W przeciwnym razie wiadomość 

SMS zostanie wysłana na numer telefonu objęty ofertą promocyjną Orange prenumeraty e-

wydań Wprost.  

4. Jeżeli w odpowiedzi na wiadomość SMS, o której mowa powyżej w punkcie 2 i 3, na podany w 

wiadomości numer zostanie wysłana wiadomość SMS o  treści START WPROST, nastąpi 

przedłużenie świadczenia Usługi na okres kolejnych 4 wydań. Opłata za wymieniony okres 

wynosić będzie 18,45 zł. brutto (słownie: osiemnaście złotych czterdzieści pięć groszy). 

5. Po wysłaniu wiadomości SMS, o której mowa w punkcie 4, Usługobiorca zostanie 

powiadomiony o przedłużeniu trwania Usługi poprzez wiadomość SMS z podaniem informacji, 

że kwota 18,45 zł. brutto zostanie dodana do najbliższego rachunku.  

6. W przypadku nie wysłania odpowiedzi na wiadomość SMS, o której mowa w paragrafie 4 pkt 2, 

lub wysłania wiadomości o treści innej, niż wskazana w paragrafie 4 pkt 4, świadczenie usługi 

zostanie zakończone wraz z końcem okresu bezpłatnego korzystania z usługi. 

7. Na 5 dni przed zakończeniem każdego kolejnego okresu prenumeraty e-wydań Wprost 

użytkownik otrzyma wiadomość SMS informującą o kolejnym okresie płatnym Usługi i wysokości 

opłaty.  

8. W przypadku wysłania odpowiedzi na wiadomość SMS, o której mowa w paragrafie 4 pkt 7, o 

treści wskazanej w paragrafie 4 pkt 4, świadczenie usługi zostanie przedłużone na kolejny 

okres, na zasadach określonych w paragrafie 4 pkt 5. 

9. Usługa nie może zostać ponownie aktywowana przez Usługobiorcę. 

10. Wynagrodzenie należne Wprost z tytułu świadczenia Usługi oraz długość okresu, za który 

pobierane jest wynagrodzenie, może ulec zmianie. W przypadku zmiany, odpowiednia 

informacja zostanie zamieszczona w wiadomości SMS, o której mowa powyżej w punkcie 2 i 3.   

 
§ 5 

Postanowienia ko ńcowe 

1. Regulamin będzie doręczany Usługobiorcom w procesie rejestracji, o którym mowa powyżej w 

paragrafie 3 pkt 1c.  

2. Usługodawca może zaprzestać świadczenia Usługi, co prowadzić będzie do wypowiedzenia 

przez Usługodawcę umowy o świadczenie Usługi zawartej na podstawie Regulaminu za 1-

miesięcznym okresem wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia zamówione Usługi będą 

realizowane na dotychczasowych warunkach. W przypadku, gdy okres realizacji zamówionych 

Usług będzie wykraczał poza okres wypowiedzenia, wówczas usługa będzie realizowana do 

końca okresu, na który została zamówiona. Informacja o wypowiedzeniu świadczenia usługi w 

formie objętej regulaminem zostanie wysłana na adres  e-mail podany w procesie rejestracji.   

3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem do świadczenia Usługi stosuje się właściwe, 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  
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