Zasady korzystania z Usługi Airly SMS
1. Zasady korzystania z Usługi Airly SMS stanowią załącznik do Regulaminu świadczenia usług
drogą elektroniczną.
2. Usługa Airly SMS (dalej zwana Usługą Airly SMS) jest oferowana we współpracy z
niektórymi operatorami GSM i pozwala na zrealizowanie przez Użytkownika płatności za
dostarczanie oferowanych w Platformie treści, a w szczególności informacji o stanie
zanieczyszczenia powietrza z jednej lub dwóch wybranych przez Użytkownika lokalizacji w
formie wiadomości tekstowej SMS, wysyłanej na podany przez Użytkownika numer telefonu
dwa razy dziennie przez okres 7 dni. Airly zastrzega, iż usługa ta może być niedostępna dla
niektórych lokalizacji. W przypadku braku dostępności lub tymczasowego braku dostępności
Usługi Airly SMS dla danej lokalizacji przesyłana informacja dotyczy stanu jakości powietrza
dla najbliższej dostępnej lokalizacji.
3. Wykonawcą Usługi Airly SMS jest Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A., z
siedzibą w Krakowie, ul. Józefińska 2, 30-529 Kraków, zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa
Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000265333, o kapitale zakładowym w wysokości 933 168,60 zł (w całości wpłaconym), NIP
675-12-79-514 (dalej zwany Wykonawcą).
4. Aby Usługa Airly SMS została zrealizowana w poprawny sposób, Użytkownik musi:
a. posiadać telefon zdolny do obioru i odczytania treści wiadomości SMS,
b. posiadać wystarczającą do odbioru wiadomości SMS ilość pamięci w telefonie;
c. dokonać konfiguracji telefonu lub urządzenia mobilnego umożliwiającej odbiór
wiadomości SMS u danego Operatora;
d. posiadać przez Użytkownika końcowego aktywną kartę SIM
5. W celu skorzystania z Usługi Airly SMS, w zależności od wybranego rodzaju Usługi Airly
SMS, Użytkownik wybiera na mapie jedną lub dwie lokalizacje, z których chce otrzymywać
informacje o jakości powietrza i nadaje im zrozumiałe dla siebie nazwy składające się wyłącznie
z liter, a następnie zostaje przekierowany na stronę Wykonawcy Usługi Airly SMS.
6. Płatność za Usługę Airly SMS odbywa się poprzez doliczenie przez Operatora GSM ceny
Usługi Airly SMS do jego rachunku telefonicznego, względnie poprzez odliczenie takiej
wartości z salda prepaid u danego Operatora GSM.
7. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Airly SMS następuje w chwili potwierdzenia płatności
na stronie płatności poprzez otrzymany kod pin na wskazany wcześniej numer telefonu
użytkownika lub przez wysłanie smsa o treści AIRLY na numer 80615 (dane z jednej
lokalizacji) lub AIRLY2 (dane z dwóch lokalizacji).
8. Cena Usługi Airly SMS wynosi:
Cena (brutto)

Liczba lokalizacji

Okres

3,00 zł

1

7 dni

3,69 zł

2

7 dni

9. Po zakończonym okresie rozliczeniowym Usługa Airly SMS zostaje automatycznie
przedłużona na okres kolejnych 7 dni.

10. Usługa Airly SMS udostępniana jest Użytkownikom mającym zarejestrowany numer telefonu
Operatorów Sieci GSM: OPL (Orange), T-Mobile, Polkomtel (Plus) oraz P4 (Play).
11. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych
w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach Usługi Airly SMS.
12. W celu dokonania reklamacji lub wyrażenia uwag i sugestii odnośnie działania Usługi Airly
SMS lub odpłatności za Usługę Airly SMS, prosimy o skontaktowanie się z Wykonawcą na
adres e-mail: reklamacje@mobiltek.pl lub na adres pocztowy: Centrum Technologii Mobilnych
Mobiltek SA ul. Józefińska 2, 30-529 Kraków, Polska z dopiskiem "Airly SMS”. Termin
rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia reklamacji.
13. W razie wystąpienia nieprawidłowości w działaniu Platformy lub zastrzeżeń do wartości
danych pomiarowych wysyłanych za pośrednictwem usługi Airly SMS, prosimy o
skontaktowanie się z Airly za pomocą wiadomości email wysłanej na adres sms@airly.eu z
dopiskiem “Usługa Airly SMS”. Airly zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wiadomości w
terminie do 30 dni.
14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikom Usługi Airly SMS na
podstawie art. 38 ust. 13 ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.
2014 poz. 827) (Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów o
świadczenie treści cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych).
15. W celu rezygnacji z Usługi Airly SMS, Użytkownik wysyła wiadomość SMS o treści STOP
AIRLY na bezpłatny numer 80615. Subskrypcja zostanie anulowana, a rozwiązanie umowy o
świadczenie Usługi Airly SMS następuje w chwili otrzymania przez Użytkownika
potwierdzenia jej zakończenia od swojego operatora sieci komórkowej. Wiadomości SMS będą
wysyłane do końca ostatniego opłaconego okresu rozliczeniowego.
16. Wyłącznym administratorem danych osobowych podawanych w związku z usługą Airly SMS
jest Wykonawca. W związku z wykonywaniem Usługi Airly SMS, Airly nie przetwarza
żadnych danych osobowych Użytkowników.

