
Regulamin usługi  e-Tydzień Trybunalski  

§1
INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy  regulamin  określa  zasady  świadczenia  drogą  elektroniczną  usług 
polegających  na  umożliwianiu  przez  ELTOM  Wydawnictwo  Tydzień  Trybunalski 
Usługobiorcom  dostępu  do  elektronicznych  wydań  tytułu  prasowego  e-Tydzień 
Trybunalski.

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy 
je rozumieć następująco: 

a) Usługa -  działanie  polegające  na umożliwianiu  Użytkownikom dostępu przez 
Internet  do  elektronicznych  wydań  gazety  Tydzień  Trybunalski  w  formie
e-gazety.

b) Użytkownik –  osoba  korzystająca  z  dostępu  do  elektronicznego  wydania 
gazety.

c) e-Tydzień Trybunalski  – podmiot świadczący usługę.

§2
ZASADY DZIAŁANIA SERWISU

1. W ramach Usług, e-Tydzień Trybunalski  będzie umożliwiał Użytkownikowi dostęp do 
elektronicznych  wydań  gazety,  których  treść  jest  taka  sama  jak  wydań 
drukowanych. e-Tydzień Trybunalski  zastrzega, że wydania elektroniczne gazety 
mogą nie zawierać:

a) dodatków o charakterze reklamowym (insertów)

b) dodatków promocyjnych (wkładek, próbek, itp.).

2. Aby Użytkownik otrzymał dostęp do e-Tygodnia Trybunalskiego, powinien:
a) wysłać Wiadomości SMS o treści: tt pod numer 7248. Koszt SMS-a to: 2.46zł

z VAT.
b) wprowadzić  na  stronie  www.tt.info.pl     kod  dostępu  otrzymany  SMS-em 

zwrotnym.
Zakupiony  kod SMS uprawnia  do  oglądania  jednego,  wybranego  wydania 
Tygodnia Trybunalskiego, e-Tydzień Trybunalski dostępny jest tylko w wersji 
online. Kod SMS ważny jest przez 90 dni od daty aktywacji go w systemie. 

3. Decyzja o każdorazowym wysłaniu wiadomości SMS o treści: tt pod numer 7248
w  celu  otrzymania  Kodu  Dostępu  jest  jednoznaczne  z  zapoznaniem  się  oraz 
akceptacją przez Użytkownika niniejszego Regulaminu. 

4. Opłaty za wysłanie wiadomości SMS nie podlegają zwrotowi w żadnym wypadku.
5. Numery  telefonów  z  których  wysłano  Wiadomość  SMS  będą  przechowywane

w systemie celem identyfikacji Użytkownika i nie będą wykorzystywane do innych 
celów, chyba, że Użytkownik  wyraził zgodę na przetwarzanie danych dla innych 
celów. 

6. Dostęp do  e-Tydzień Trybunalski jest możliwy również na pośrednictwem portalu 
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www.epiotrkow.pl. Dzięki zalogowaniu na stronie możliwy jest łatwiejszy dostęp 
do zakupionych przez Użytkownika wydań e-gazety. Zakupione wydania e-Tydzień 
Trybunalski   będą  dostępne  bezpośrenio  z  konta  Użytkownika  na  portalu 
ePiotrkow.pl System samoczynnie zapamięta kody dostępu do wykupionych wydań 
e-Tydzień Trybunalski.

§4

REKLAMACJE

1. Wszelkie  reklamacje  dotyczące  sposobu  świadczenia  Usług  wynikające
z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu nie będą 
rozpatrywane.

2. Przedmiotem  reklamacji   jest  wykonanie  przez  Operatora  Usługi  niezgodnie
z warunkami i zasadami okreslonymi w Regulaminie.

3. Składanie  reklamacji  odbywa się  tylko  i  wyłącznie  w formie  pisemnej  na  adres 
redakcji  Tydzień Trybunalski,  ul.  Jagiellońska 7, 97-300 Piotrków Trybunalski lub 
mailowo redakcja@tt.info.pl

4. Reklamacje nalezy zgłaszać w terminie 7 dni od daty wysłania wiadomości sms.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. e-Tydzień  Trybunalski  nie   ponosi  odpowiedzialności  wobec  Użytkowników  za 
niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  Usługi  z  przyczyn  leżących  po  stronie 
Operatora  sieci  GSM,  dostawców  usług  internetowych,  z  powodu  błędu 
Użytkownika,  w  szczególności  za  reklamacje  związane  z  niedostarczeniem, 
opóźnieniem dostarczenia lub nieregularnym dostarczaniem zamówionych Kodów 
Dostępu. 

2. e-Tydzień Trybunalski nie ponosi odpowiedzialności za skutki wysłania Wiadomości 
SMS z telefonu Użytkownika przez osoby nieuprawnione. 

3. e-Tydzień Trybunalski zastrzega prawo do czasowej przerwy w świadczeniu Usług
z przyczyn technicznych. e-Tydzień Trybunalski dołoży najwyższej staranności, aby 
wskazane  wyżej  przerwy miały  miejsce  w godzinach  nocnych  i  trwały  możliwie 
najkrócej. 

4. e-Tydzień Trybunalski zobowiązuje się dochować należytej staranności, aby uzyskać 
względnie najwyższą jakość graficzną elektronicznych wydań.

5. Użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z majątkowych praw autorskich do 
utworów  składających  się  na  wydanie  e-Tydzień  Trybunalski  w  zakresie 
przekraczającym  dozwolony  użytek  utworów  chronionych,  określony  przepisami 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 07.07.2011 r. 
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