REGULAMIN
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług elektronicznych przez Serwis
TanieGry.net dostępny poda adresem internetowym https://taniegry.net
Właścicielem serwisu jest MTSOFT Sp. z o.o. z siedzią w 31-831 Kraków, ul. Fatimska
41A/310, KRS: 0000638979.
2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. nr 144, poz.1204).
3. Serwis TanieGry.net świadczy drogą elektroniczną usługę przekazania Przedmiotu
Klientowi na platformie Steam.
4. Przedmiotem w rozumieniu Regulaminu jest tak zwany klucz do gry/gift steam. Przedmiot nie ma
żadnej fizycznej postaci, jest on wysyłany drogą elektroniczną poprzez system wymian na
platformie Steam.
5. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest osoba, która zalogowała się w serwisie
TanieGry.net posiadanym przez siebie kontem na platformie Steam, wpisała swój adres email,
następnie aktywowała go poprzez kliknięcie w link otrzymanej wiadomości oraz wykupiła
usługę przekazania Przedmiotu poprzez doładowanie konta tak zwanymi Kredytamimi.
6. Podbicia w rozumieniu Regulaminu są to środki, które zostały doładowane do konta poprzez
SMS Premium, Przelew bankowy, Przelew Paypal lub przy użyciu pinu PaySafeCard. Cennik
usług zamieszczony jest na stronie Serwisu, w sekcji "Doładuj Konto".
7. Do korzystania z usługi TanieGry.net Klient musi posiadad w pełni aktywne konto na
platformie Steam.

§ 2. Zawarcie umowy
1. Zawarcie umowy o przekazanie Przedmiotu odbywa się poprzez:
A. Zalogowanie się w Serwisie kontem platformy Steam oraz doładowanie Kredytów
odpowiednią kwotą, która będzie równa lub większa kwocie podanej na stronie wybranego
przedmiotu, którego przekazania chce wykonad Klient.
B. Kliknięciu "Kup" przy wybranym Przedmiocie na stronie Serwisu skutkuje zakupem usługi
przekazania wybranego Przedmiotu. Kredyty są pobierane w odpowiedniej dla wybranego
Przedmiotu kwocie, a wybrany przedmiot zostaje przypisany do konta
Klienta, który ten może go następnie odebrad na swoim koncie w sekcji "Kupione
przedmioty".
2. Kliknięciu przycisku "Kup" oznacza rozpoczęcie wykonywania usługi przekazania Przedmiotu.
Skutkuje to utratą prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległośd.
3. Akceptacja Regulaminu przez Klienta odbywa się w sposób wyraźny, poprzez zaznaczenie
stosownej opcji w formularzu w Serwisie.
4. Regulamin Serwisu dostępny jest pod adresem https://www.taniegry.net/regulamin.pdf

5. Serwis może rozwiązad umowę świadczenia usług Serwisu z Klientem bez wypowiedzenia w
przypadku gdy:
A. Naruszenia przez Klienta postanowieoniniejszego Regulaminu.
B. Działalnośd Klienta jest sprzeczna z celem Serwisu.
C. Istnieje popełnienie przestępstwa przy użyciu Serwisu i podejrzenie to wymaga
zgłoszenia organom ścigania.
D. Dokonuje rejestracji kolejnych kont poprzez własny link z Programu Partnerskiego, w
celu osiągnięcia prowizji z doładowania Kredytów.
§ 3. Płatności
1. Klient dokonuje płatności w systemach DotPay, PayPal, SMS Premium DotPay oraz
PaySafeCard.
2. Usługa SMS Premium jest obsługiwana przez firmę DotPay S.A. Cena brutto wiadomości SMS,
treśd wiadomości oraz numer pod jaki należy wysład wiadomośd są podanie w momencie
wykonywania płatności na stronie Serwisu.
3. Na numer, z którego została wysłana wiadomośd SMS wysłany jest specjalny kod, który
należy wpisad na stronie. Po jego zatwierdzeniu Kredyty zostają doładowane o podaną
wcześniej kwotę w Serwisie. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wysłaną
wiadomośd SMS Premium (o złej treści lub na zły numer). W takim wypadku klient nie może
domagać się zwrotu środków. W przypadku spełnienia wyżej wymienionych wymogów i
nieotrzymania zwrotnej wiadomości SMS w celu reklamacji należy skontaktować się z firmą
DotPay S.A. poprzez formularz https://www.dotpay.pl//kontakt/uslugi-sms-premium/
4. Zasady świadczenia usług
A. Serwis dokłada wszelkich starao w celu niedopuszczenia do przerw w świadczeniu usług z
przyczyn technicznych lub teleinformatycznych.
B. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi Serwisu w sposób nienaruszający praw
osób trzecich, w tym dóbr osobistych i praw autorskich.
C. Serwis nie gromadzi, nie przetwarza i nie przekazuje podmiotom trzecim danych
osobowych Klientów.
D. Wszelkie nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania Serwisu mogą byd przedmiotem
reklamacji Klientów, które należy przekazywad na adres email kontakt@mtsoft.net.pl z
dokładnym opisem problemu.
E. W celu usprawnienia działania Serwisu mogą byd zapisywane pliki typu "cookie" na dysku
komputera Klienta.
§ 4. Postanowienia koocowe
1. Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie urządzenia i oprogramowania
pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, a w szczególności:
A. Komputera podłączonego do Internetu.
B. Przeglądarki internetowej obsługującej Javascript oraz Cookies.
2. Do prawidłowego i bezproblemowego korzystania z Serwisu zaleca się korzystanie z:

A. Najnowszych wersji przeglądarek internetowych Firefox lub Google Chrome.
B. Stałego łącza internetowego.
3. Za prawidłową konfigurację powyższych zasobów odpowiedzialny jest Klient we własnym
zakresie.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa polskiego.

