
Regulamin usługi „Programu Lojalnościowego Joker Extra” 
 
 
§1. Uwagi ogólne  
 

1. „Program Lojalnościowy Joker Extra” (dalej Program) jest dostępny dla użytkowników GSM 
sieci PTK Centertel sp. z o.o., P4 sp o.o., Polkomtel S.A., PTC S.A. Z przyczyn niezależnych od 
CT od dnia 18/05/2011r. do odwołania Program nie będzie realizowany na rzecz abonentów  
P4 sp. z o.o. 

2. Usługę świadczy firma CT Creative Team S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 
8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000035069, kapitał zakładowy (opłacony): 13.753.200,00 PLN, NIP: 951-19-21-562 (dalej 
"CT"). 

3. Każda osoba (dalej Uczestnik), która przystępuje do korzystania z Programu i dokonuje jego 
Subskrypcji poprzez wysłanie SMS aktywującego Program pod numer dostępowy przyjmuje 
do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 

 
§2. Korzystanie z Programu 

 
1. Program Lojalnościowy Joker Extra to usługa polegającą na odpłatnej subskrypcji specjalnych 

promocji punktowych, przyznawanych w ramach kolejnych edycji konkursu wiedzowego o 
nazwie „SMSQuiz.pl” (dalej Quiz lub konkurs), którego zasady opisują szczegółowo 
regulaminy,  dedykowane dla każdej kolejnej edycji konkursu , dostępne na www.smsquiz.pl. 

2. Punkty przyznawane w ramach Programu dla określonej edycji Quizu dotyczą wyłącznie 
danej edycji i nie są uwzględniane w punktacji prowadzonej dla kolejnej edycji Quizu.  

3. Po zakończeniu danej edycji Quizu wiedzowego, punkty, zebrane przez Uczestników  w 
ramach Programu, przeliczane są na specjalne punkty „wapster”, wg następującej zasady: 
każde 100 punktów zebranych w Quizie = 5 „wapsterów”. ”Wapstery” mogą zostać 
wymienione na usługi multimedialne w serwisie WapSter na www.wapster.pl w okresie do 6 
miesięcy od zakończenia danej edycji Quizu, w ramach której punkty zostały zebrane przez 
Uczestnika.  

4. Warunkiem skorzystania z usług w serwisie WapSter jest posiadanie konta zarejestrowanego 
na numer telefonu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Programu. Rejestracji konta 
można dokonać bezpośrednio w serwisie na stronie www.wapster.pl lub za pomocą telefonu 
w przeglądarce WAP na stronie m.wapster.pl.  

5. Uczestnicy Programu, przed rozpoczęciem każdej edycji konkursu, będą informowani 
bezpłatnie, za pomocą komunikatów SMS, o dokładnych terminach trwania kolejnych edycji 
„SMSQuiz.pl”, miejscu i dostępności aktualnego regulaminu Quizu oraz o sposobie wycofania 
się (dezaktywowania) z uczestnictwa w Programie.  

6. Aby przystąpić do subskrypcji Programu należy wysłać na wskazany Numer dostępowy 
wiadomość SMS o treści zamówienia podanej w opisie Programu (maksymalna opłata za SMS 
aktywujący zgodnie z cennikiem opłat operatora GSM): 

 

Operator GSM Numer dostępowy Aktywacja serwisu Częstotliwość 

PTC S.A. 8028 NAGRODA 1xdziennie 
 
Prenumerata 
dostępna 
cyklicznie, 
wyłącznie w 

PTC S.A. 8028 WYGRANA 

PTC S.A. 8028 KASA 

PTC S.A. 60328 NAGRODA 

PTC S.A. 60328 START NAGRODA 

PTK Centertel sp. z 60328 NAGRODA 

http://www.smsquiz.pl/
http://www.wapster.pl/
http://www.wapster.pl/


o.o. trakcie 
przyjmowania 
zgłoszeń do 
Quizu 
wiedzowego.  

PTK Centertel sp. z 
o.o.  

60328 START NAGRODA 

P4 sp. z o.o. 60328 NAGRODA 

POLKOMTEL S.A. 60328 NAGRODA 

POLKOMTEL S.A. 60328 WYGRANA 

POLKOMTEL S.A. 60328 KASA 

POLKOMTEL S.A. 60328 START NAGRODA 

 
7. Koszt otrzymania jednej wiadomości SMS przez Użytkownika w ramach Programu to 3 zł. 

netto/3,69 zł. z VAT. Wraz z otrzymaniem wiadomości SMS Użytkownik otrzyma specjalną 
pule punktów w aktualnym konkursie.  

8. Użytkownik płaci tylko za wiadomości doręczone w ramach aktywowanego Programu i tylko 
w okresie przyjmowania zgłoszeń do kolejnych edycji  Quizu.  

9. Wiadomości w ramach realizacji Programu wysyłane są do Użytkownika zgodnie z 
częstotliwością wskazaną w ust. 6 powyżej, na co Użytkownik wyraża zgodę przystępując do 
Programu.  

10. Użytkownik, który przystąpi do Programu jest jego uczestnikiem do momentu 
dezaktywowania Programu. 

11. W celu dezaktywowania Programu, należy wysłać SMS na numer dostępowy o treści 
wskazanej poniżej (maksymalna opłata za SMS dezaktywujący zgodnie z cennikiem opłat 
operatora GSM):  

 

Operator GSM Numer dostępowy Dezaktywacja serwisu 

PTC S.A. 60328 STOP NAGRODA 

PTK Centertel sp. z 
o.o. 

60328 STOP NAGRODA 

P4 sp. z o.o. 60328 STOP NAGRODA 

POLKOMTEL S.A. 60328 STOP NAGRODA 

 
12. Warunkiem skorzystania z Programu jest posiadanie włączonego telefonu w czasie 

przewidzianym dla wysłania wiadomości oraz w przypadku osób korzystających z kart typu 
pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie.  

13. Opłaty za korzystanie z Programu pobierane są przez Operatorów Sieci GSM. 
14. Wiadomość SMS aktywująca i dezaktywująca Program może być wysłana wyłącznie z numeru 

telefonu GSM Użytkownika zamawiającego lub dezaktywującego Program. CT nie ma 
możliwości dokonania aktywacji lub dezaktywacji Programu.  

15. Problemy dotyczące Programu można zgłaszać telefonicznie dzwoniąc pod numer (22) 331 93 
38, w dni robocze, w godz. 9:00-17:00 lub przesyłać na adres e-mail: wapster@wapster.pl.  

 
§3. Odpowiedzialność 
 

1. CT oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Program świadczony był na jak 
najwyższym poziomie. 

2. CT nie ma wpływu na jakość usług świadczonych bezpośrednio przez Operatora sieci GSM tj.   
niedostępność wiadomości SMS w sieci odbiorcy, opóźnienia w przesyłaniu wiadomości SMS 
do Uczestników i inne zdarzenia i okoliczności występujące po stronie Operatora sieci GSM. 

3. CT nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Usługi  
spowodowane siłą wyższą. Za siłę wyższą należy rozumieć w szczególności takie zdarzenia 
jak: strajki, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych 
lub systemów gateway innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci 

mailto:wapster@wapster.pl


GSM i Internetu. W przypadku zaistnienia siły wyższej, CT uprawnione będzie do przesunięcia 
terminu świadczenia usług do czasu usunięcia przeszkód i zrównoważenia systemu. 

4. Niezależnie od powyższych ustaleń CT ma prawo zawiesić lub całkowicie zaprzestać 
świadczenia Programu w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone 
wobec niego przez Operatora. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz 
niniejszego regulaminu, CT nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem 
systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji. 

8.  W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, 
obowiązującego prawa polskiego, przyjętych norm moralnych, godzących w dobre obyczaje 
czy naruszających czyjąś godność, CT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody 
moralne, materialne i inne. 

 
§4. Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez 
właściwe sądy powszechne. 

2. CT zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą 
zamieszczane na stronie www.wapster.pl oraz www.smsquiz.pl i będą wchodzić w życie z 
dniem ich publikacji. 

 

http://www.wapster.pl/
http://www.smsquiz.pl/

