
Regulamin serwisu "Świat Informacji"  
 
 

I. Postanowienia wstępne 
 

1. Organizatorem serwisu pod nazwą "Świat Informacji"" (dalej: "Serwis") jest 3Way Sp. z o. o z 
siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8. 

 
2. Serwis jest dostępny od 29.11.2007 do odwołania. 

 
II. Zasady korzystania z usługi 

 
1. W wyniku połączenia z nr *7110 lub 602990 lub 602990000 przez Użytkownika, korzystanie z 
serwisu będzie możliwe po wybraniu odpowiedniej opcji poprzez wybranie odpowiedniego klawisza 
na klawiaturze telefonu. 

 
2. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba wykonująca połączenie telekomunikacyjne z 
Serwisem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pomocą aktywnej karty SIM w sieci T-Mobile oraz 
Heyah operatora telefonii komórkowej T-Mobile SA 

 
3. W ramach korzystania z serwisu dostępne są następujące usługi: 

 
•   Fakty  

informacje z kraju i ze świata 
 

•   Lotto  
 
 
Lotto 
Mini Lotto 
Multi Multi 
Joker 
Zakłady specjalne 

 
 

•   Kursy Walut NBP  
EUR 
USD 
CHF 
GBP 
JPY 

 
•   Pogoda 

prognoza ogólnopolska; 
prognoza lokalna - pogoda w Polsce: centralnej, zachodniej i wschodniej oraz 
dla Podkarpacia, Tatr i Pomorza. 

 
4. Koszt skorzystania z usługi z nr *7110 za minutę połączenia wynosi 1,23 zł z VAT. 
Koszt skorzystania z usługi z nr.602990 i 602990000 za minutę połączenia jest zgodny z taryfą T-Mobile 
S.A. 



5. Użytkownik korzystający z serwisu w sposób określony w niniejszym regulaminie wyraża zgodę na 
otrzymywanie dodatkowych wiadomości SMS związanych z Serwisem oraz innymi usługami dodanymi. 

 
III. Postanowienia końcowe 

 
1. Organizator dołoży wszelkich starań dla zapewnienia prawidłowego działania serwisu głosowego. 

 
2. Organizator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności 
zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Serwisu. 

 
3. Aktualna obowiązująca wersja regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora: 3way Sp. z o. o., 
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 i na stronie  www.swiatinformacji.pl. 

 
4. Prawo składania reklamacji, co do niezgodności Serwisu z niniejszym Regulaminem przysługuje 
każdemu Użytkownikowi Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej i przesłana na adres: 
3way Sp. z o. o., 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 lub na reklamacje@3way.pl (z dopiskiem Świat 
Informacji T-Mobile ). 

 
5. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika, określać numer telefonu, z którego nawiązano 
połączenie z serwisem, jak również dokładną datę połączenia oraz wskazanie okoliczności 
uzasadniających reklamację. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 2 dni od daty otrzymania należycie 
sporządzonej reklamacji. Reklamacje będące następstwem niezastosowania się Użytkownika do 
niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane. 

 
6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach (w tym 
SMS-owych) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń 
przez osoby nieuprawnione. 

 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem 
przez Użytkownika z serwisów, za przerwy w działaniu oraz funkcjonowaniu serwisu, jeżeli nastąpiły 
one w skutek okoliczności niezależnych od Organizatora, a w szczególności zdarzeń losowych o 
charakterze siły wyższej lub korzystania z serwisu niezgodnie z postanowieniami niniejszego 
Regulaminu. 

 
8. Organizator zastrzega możliwość czasowego zawieszenia świadczenia usług objętych serwisem, jeżeli 
jest to konieczne dla usunięcia awarii lub wykonania konserwacji systemu - na czas niezbędny dla 
wykonania tych czynności. 

 
9. Regulamin obowiązuje od dnia 28.11.2007r. 


