
R E G U L A M I N  
Serwisu „Pozdrowień SMS” 

 
§ 1. Organizatorem serwisu „Pozdrowień SMS” jest Radio KONIN FM, nadające w oparciu o 
koncesję 788/2020-R wydaną dla LOCTRA sp. z o.o. (zwana dalej „Organizatorem”) z 
siedzibą Warszawie przy ulicy Dominikańskiej 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  pod  numerem KRS 0000371213  
o numerze  identyfikacji  podatkowej  NIP 9512327890. 

§ 2. Celem serwisu jest umożliwienie słuchaczowi radia KONIN FM interakcji z osobą 
prowadzącą program radiowy, bądź z innymi słuchaczami rozgłośni. 

§ 3. Korzystającym z  Serwisu SMS  (dalej „korzystający) może być każda pełnoletnia osoba 
fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 4. Korzystający z Serwisu SMS niniejszym: 
a)Akceptuje jego regulamin, oraz jego warunki podawane na antenie radia Konin FM, 
zależące od charakteru obecnie trwającego programu; 
b)Poświadcza, że jest osobą fizyczną, pełnoletnią, zamieszkałą na terytorium RP. 

§ 5. Celem skorzystania z Serwisu „Pozdrowień SMS” korzystający wysyła na numer 7168 o 
treści, zwierającej prefix KONINFM, po którym zwiera właściwą treść pozdrowień. 

§ 6. SMS niezawierający prefixu KONINFM nie zostanie dostarczony do Organizatora. 

§ 7. Koszt SMS wysłania jednej wiadomości SMS wynosi 1zł netto + VAT tj. 1,23zł z VAT. 

§ 8. Wiadomości będą odczytywane na antenie radia KONIN FM we wskazanym przez 
prezentera czasie. 

§ 9.Organizator zastrzega sobie nieodczytywanie wiadomości, które: 
a)zawierają słowa powszechnie uważane za wulgarne, 
b)przeczą dobrym obyczajom, 
c)nawołują do nienawiści bądź dyskryminacji, 
d)zostaną wysłane poza czasem wyznaczonym przez prezentera. 

§10. Reklamacje należy składać w formie listownej na adres Radio Konin FM, ul. 
Słowackiego 12, 62-500 Konin nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez 
Korzystajacego wiadomości SMS. 
1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma. 
2. Odpowiedź na reklamacje zostanie udzielona w formie listownej. 

Regulamin aktualny na dzień 15.12.2020. 

 


