
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI „SMS Ofertodom”  

 (wzorzec Umowy zawieranej przez MVP sp. z o.o. z Klientami biznesowymi) 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z Usługi SMS Ofertodom 

oferowanej przez MVP, w szczególności: sposób zawierania przez MVP z Klientem Umowy na 

dostęp do Usługi SMS Ofertodom, opis tej Usługi wraz ze wszystkimi istotnymi 

funkcjonalnościami (wysyłka w formie ciągłej lub wysyłka w formie paczek), wysokość 

Abonamentu miesięcznego (Wynagrodzenie Abonamentowe) i Rozliczenia dodatkowego 

związanego z ilością i długością wysłanych SMS (Wynagrodzenie Dodatkowe), wynagrodzenie 

związane z wybranym sposobem świadczenia Usługi (wysyłka w formie ciągłej lub wysyłka w 

formie paczek), czas obowiązywania Umowy (w tym okres próbny), sposób i przesłanki jej 

rozwiązania lub wypowiedzenia, prawa i obowiązki MVP oraz Klienta. 

2. Niniejszy Regulamin stanowi zatem wzorzec umowy w postaci elektronicznej w rozumieniu 

art. 384 § 1 i nast. Kodeksu cywilnego, jednakże z pominięciem przepisów konsumenckich. 

3. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w 

sposób umożliwiający Użytkownikom i Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie 

jego treści. 

ROZDZIAŁ II. DEFINICJE 

„MVP”– MVP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-148) 

przy ul. Wita Stwosza 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000802807, 

zidentyfikowana numerami NIP: 8971870535, REGON 384323607; 

Aktualny wpis w rejestrze przedsiębiorców odnośnie MVP Sp. z o.o. można zweryfikować pod 

adresem strony internetowej: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/. 

Celem wyszukania MVP wystarczy podać w wyszukiwarce (znajdującej się pod podanym 

linkiem) jeden z numerów identyfikacyjnych MVP lub inne dane spółki. 

„Usługodawca” – podmiot świadczący Usługi, w tym Usługę SMS Ofertodom, czyli MVP; 
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„Serwis” - Serwis internetowy prowadzony przez MVP pod adresem sms.ofertodom.pl, za 

pośrednictwem którego MVP jako Usługodawca wyświetla Regulamin i tym samym umożliwia 

Klientom zawarcie umowy na dostęp do Usługi SMS Ofertodom, na warunkach określonych w 

niniejszym Regulaminie (tzw. Umowa na świadczenie Usługi SMS Ofertodom) 

„Użytkownik” - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, odwiedzająca Serwis lub korzystająca z Usług dostępnych w Serwisie; 

„Klient” -  osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, zawierająca umowę z MVP na korzystanie z Usługi SMS Ofertodom 

(Umowa na świadczenie Usługi SMS Ofertodom). Klientem może stać się tylko podmiot 

profesjonalnie prowadzący usługi z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, co 

oznacza, iż Usługa SMS Ofertodom oferowana przez MVP jako Usługodawcę ma charakter 

ekskluzywny (dostępny jedynie dla wybranych podmiotów). Klientem nie może stać się 

konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego; 

„SMS Ofertodom” – program komputerowy dostępny online z poziomu serwisu 

internetowego (za pośrednictwem przeglądarki internetowej) stanowiący zbiór 

funkcjonalności informatycznych, w tym głównej funkcjonalności polegającej na 

automatycznym wysyłaniu  (wysyłka w formie ciągłej lub wysyłka w formie paczek) 

wiadomości tekstowych SMS o treści proponowanej przez MVP lub sporządzonej przez Klienta 

do właścicieli nieruchomości, którzy podali swoje numery kontaktowe na portalach 

nieruchomości w zależności od parametrów ogłoszeń wprowadzonych przez Klienta do 

systemu informatycznego (do Serwisu).  

„Usługa SMS Ofertodom” – usługa świadczona przez MVP na rzecz Klientów za 

pośrednictwem programu komputerowego SMS Ofertodom polegająca na automatycznym 

wysyłaniu (wysyłka w formie ciągłej lub wysyłka w formie paczek – tzw. „Paczki SMS”) 

wiadomości tekstowych SMS o treści proponowanej przez MVP lub sporządzonej przez Klienta 

do właścicieli nieruchomości, którzy podali swoje numery kontaktowe na portalach 

nieruchomości w zależności od parametrów ogłoszeń wprowadzonych przez Klienta do 

Serwisu; z tytułu świadczenia tej usługi MVP należne jest wynagrodzenie abonamentowe za 

udzielenie Klientowi dostępu do usługi oraz wynagrodzenie dodatkowe zależne od ilości i 

długości wysłanych wiadomości tekstowych SMS w każdym miesiącu na warunkach 

określonych dalej w Regulaminie oraz w Cenniku, przy czym Klient ma możliwość 

skorzystania z okresu próbnego trwającego kilka tygodni (najczęściej 2-3 tygodnie), po 

upływie którego przedstawiana jest Klientowi przez Usługodawcę (MVP) oferta indywidualna, 
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zależna od szeregu czynników (w tym: wielkość miasta, w którym działa Klient, rodzaj i typ 

poszukiwany nieruchomości, wielkość działalności – agencji / biura nieruchomości Klienta, 

rozpiętość poszukiwań, liczba dostępnych ofert, liczba ofert, które Klient chce pozyskać, 

opcjonalnie oferty na wyłączność), będąca finalnie podstawą do ustalenia wynagrodzenia 

Usługodawcy (MVP); 

„Regulamin” - niniejszy regulamin obejmujący zbiór zasad świadczenia Usługi SMS 

Ofertodom przez MVP, zastępujący po jego akceptacji przez Klienta umowę na świadczenie 

Usługi SMS Ofertodom, określający prawa i obowiązki MVP oraz Klienta, szczegółowe warunki 

udzielania przez MVP dostępu do Usługi SMS Ofertodom, wysokość i składowe 

wynagrodzenia MVP, odpowiedzialność MVP oraz Klienta w związku z zawartą umową na 

świadczenie Usługi SMS Ofertodom, okres trwania i przesłanki dotyczące rozwiązania Umowy, 

a także inne kwestie szczegółowo określone w Regulaminie. Niniejszy Regulamin stanowi 

wzorzec umowy w postaci elektronicznej, zgodnie z Ustawą stanowi regulamin świadczenia 

usług drogą elektroniczną; 

„Ustawa” – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 

nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); 

„RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 

III. OGÓLNE INFORMACJE O USŁUDZE SMS OFERTODOM I O PRAWACH 

AUTORSKICH  

1. Celem Usługi SMS Ofertodom jest wspomożenie, usprawnienie i zautomatyzowanie pracy 

biur nieruchomości, umożliwienie przygotowywania ofert precyzyjnie odpowiadających na 

potrzeby klientów, a także ułatwienie kontaktu z potencjalnymi klientami oferującymi 

nieruchomość do sprzedaży, jak również wynajmu. Realizacja tego celu następuje poprzez 

wysyłanie wiadomości tekstowych SMS o konkretnej treści do właścicieli nieruchomości, 

którzy podali swoje numery kontaktowe na portalach nieruchomości w zależności od 

parametrów ogłoszeń wprowadzonych do Serwisu, w którym znajduje się SMS Ofertodom. 

2. Jednakże realizacja celu Usługi SMS Ofertodom opisanej w ust. 1 niniejszego Rozdziału 

Regulaminu zależna jest także od czynników, na które bezpośredni wpływ ma Klient, w tym 

od treści wiadomość tekstowej SMS wysyłanej przez system SMS Ofertodom (w sytuacji, gdy 

Klient wprowadzi jakiekolwiek modyfikacje do treści tej wiadomości w stosunku do treści 
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proponowanej przez MVP), jak również od szybkości udzielania odpowiedzi przez Klienta na 

otrzymane w dalszej kolejności od właścicieli nieruchomości wiadomości tekstowe SMS. 

Realizacja celu Usługi SMS zależy ponadto od czynników niezależnych od MVP, w tym od 

prawdziwości danych kontaktowych właścicieli nieruchomości (w szczególności numeru 

telefonu) oraz od prawdziwości opisu nieruchomości - podanych w portalach nieruchomości. 

MVP nie jest w stanie zweryfikować tych danych, ani w żaden sposób stwierdzić, że opis 

nieruchomości odpowiada rzeczywistości lub, że podany numer telefonu na pewno należy do 

właściciela nieruchomości, a nie do innego podmiotu (np. biura nieruchomości) lub, że w 

ogóle nie istnieje (np. podano go błędnie). Klient jest zatem świadom, iż Usługa SMS 

Ofertodom nie polega na weryfikacji prawdziwości danych podanych w portalach 

nieruchomości, weryfikacji tożsamości osób zamieszczających ogłoszenia oraz nie będzie 

formułować względem MVP z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń.  

3. Program komputerowy (informatyczny) i Serwis SMS Ofertodom stanowi przedmiot praw 

autorskich MVP (Usługodawcy), a tym samym własność intelektualną MVP. Klient nie jest 

upoważniony do korzystania z niego w innym zakresie niż określony w niniejszym 

Regulaminie. Własność intelektualna MVP podlega bowiem ochronie poprzez prawa autorskie, 

prawa do wzorów, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych i inne przepisy, w tym 

konwencje międzynarodowe i prawa własności. Bez wyraźnej pisemnej  zgody MVP, Klient nie 

ma prawa sprzedawać, rozpowszechniać, kopiować, modyfikować, odtwarzać, pokazywać ani 

nadawać publicznie, publikować, edytować ani adaptować tych elementów, udzielać licencji 

na własność intelektualną MVP, tworzyć na jej podstawie dzieł pochodnych, ani 

wykorzystywać ich w inny sposób.  Korzystając z Serwisu oraz Usługi SMS Ofertodom, Klient 

zobowiązuje się przestrzegać wszystkich przepisów prawa dotyczących własności 

intelektualnej, w tym w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 

dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo własności 

przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508 z późn. zm.). 

IV. PROCEDURA ZAWIERANIA UMOWY NA USŁUGĘ SMS OFERTODOM 

1. Użytkownik Serwisu, który zamierza zawrzeć Umowę na Usługę SMS Ofertodom z MVP 

oraz tym samym stać się Klientem, spełniający kryteria Klienta wskazane w definicji w 

Rozdziale II niniejszego Regulaminu, winien w pierwszej kolejności zgłosić MVP chęć 

skorzystania z Usługi SMS Ofertodom, co może nastąpić w trakcie rozmowy telefonicznej z 

przedstawicielem MVP lub poprzez złożenie oświadczenia woli o chęci zawarcia umowy na 

Usługę SMS Ofertodom – w szczególności może to nastąpić w formie dokumentowej w 
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rozumieniu art. 772 Kodeksu cywilnego (w tym wiadomość mailowa pod adres e-mail: 

info@ofertodom.pl  lub SMS pod numer telefonu: +48 793 739 739). Ponadto już w trakcie 

pierwszej rozmowie telefonicznej lub w trakcie wymiany wiadomości mailowych między MVP 

a Klientem, w celu ustalenia potrzeb Klienta, Klient może zostać poproszony o określenie, do 

jakiego województwa  i miasta (ewentualnie województw, miast, powiatów, gmin) w zakresie 

korzystania z Usługi SMS Ofertodom Klient zamierza uzyskać dostęp, jak również zapytany o 

określenie typów transakcji i rodzajów nieruchomości, jakie go interesują, a także ilu kont 

potrzebuje (tj. ilu agentów będzie korzystać z programu). Informacje te Klient może 

przekazać alternatywnie także za pośrednictwem Serwisu, gdzie znajduje się podstrona z 

formularzem ofertodom.pl/serwis-sms, w którym Klient może podać interesujące go 

parametry do wyceny przez MVP Usługi SMS Ofertodom (ustalenia Wynagrodzenia 

Abonamentowego, o którym mowa w ust. 1a) Rozdziału VI niniejszego Regulaminu). 

Ponadto Klient ma możliwość pozostawienia danych kontaktowych (w tym numer telefonu i 

adres e-mail) dla MVP, a także zapoznania się z niniejszym Regulaminem.  

2. Jednakże w pierwszej kolejności Klient będzie uprawniony do skorzystania z okresu 

próbnego świadczenia Usługi SMS Ofertodom (trwającego średnio 2-3 tygodnie), na 

podstawie którego Klient ma dostęp do wersji demo Usługi, by móc zweryfikować działanie 

SMS Ofertodom i Serwisu. Następnie (po upływie okresu próbnego) ustalany będzie 

abonament i wynagrodzenie MVP, w zależności od szeregu parametrów / czynników (w tym: 

wielkość miasta, w którym działa Klient, rodzaj i typ poszukiwany nieruchomości, wielkość 

działalności – agencji / biura nieruchomości Klienta, rozpiętość poszukiwań, liczba 

dostępnych ofert, liczba ofert, które Klient chce pozyskać, opcjonalnie oferty na wyłączność). 

3. Po otrzymaniu od Użytkownika informacji o zamiarze zawarcia Umowy na świadczenie 

Usługi SMS Ofertodom, ale po upływie okresu próbnego, o którym mowa w ust. 2 niniejszego 

Rozdziału Regulaminu, MVP kieruje na adres e-mail podany przez Użytkownika wiadomość 

mailową, w której Użytkownik jest proszony o odpowiedź zwrotną o treści wskazanej w 

wiadomości mailowej kierowanej przez MVP, zawierającą akceptację niniejszego Regulaminu 

w całości (wszystkich jego postanowień) i bez zastrzeżeń. W wiadomości mailowej 

kierowanej przez MVP do Użytkownika zawarta jest informacja o Wynagrodzeniu 

Abonamentowym, o którym mowa w ust. 1a) Rozdziału VI niniejszego Regulaminu. 

4. Z momentem przesłania przez Użytkownika odpowiedzi zwrotnej, o której mowa w ust. 3 

niniejszego Rozdziału Regulaminu, dochodzi do zawarcia między MVP jako Usługodawcą, a 

Klientem jako usługobiorcą / zamawiającym – Umowy na świadczenie Usługi SMS 

Ofertodom. 
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5. Już w momencie rozpoczęcia okresu próbnego MVP tworzy dla Klienta w Serwisie 

indywidualne konto (tzw. Konto Główne), określając, do jakiego województwa i miasta 

(ewentualnie województw, miast, powiatów, gmin) w zakresie korzystania z Usługi SMS 

Ofertodom, Klient uzyskał dostęp. Klient zostaje następnie powiadomiony przez MVP na 

drodze mailowej o założeniu konta i otrzymuje link aktywacyjny do konta. Klient, po 

kliknięciu i otworzeniu linku aktywacyjnego, ustawia hasło, umożliwiające dostęp do konta.  

Klient ma możliwość do konta (Konta Głównego) stworzenia odpowiedniej liczby subkont, 

które mogą być użytkowane przez jego agentów / pracowników. Jednakże subkonta dzielą 

los Konta Głównego, tzn. posiadają takie same ograniczenia np. w zakresie  lokalizacji, co 

Konto Główne. Z pozycji Konta Głównego istnieje możliwość weryfikacji informacji 

znajdujących się na subkontach, w tym tzw. eventów (wysyłek SMS) oraz paczek SMS ze 

wszystkich subkont. Agenci z pozycji subkonta nie mają możliwości weryfikacji informacji 

znajdujących się na innych subkontach. Natomiast tzw. „Blacklista” (tj. lista blokowanych 

numerów - na te numery nie są wysyłane wiadomości SMS od tego Klienta do osób trzecich 

oferujących nieruchomości na sprzedaż i wynajem) pozostaje wspólna dla Konta Głównego i 

wszystkich subkont.  

6. W przypadku zawarciu Umowy na świadczenie Usługi SMS Ofertodom konto oraz cała jego 

zawartość pozostają nadal aktywne i Klient może nadal z nich korzystać. Jeśli natomiast nie 

dojdzie do zawarcia Umowy na świadczenie Usługi SMS Ofertodom konto zostaje 

dezaktywowane, a Klient traci do niego dostęp, jak również traci dostęp do wszystkich 

zawartych na nim danych.  

V. SZCZEGÓŁOWE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON, USŁUGA SMS 

OFERTODOM 

1. MVP zobowiązuje się do udostępniania na rzecz Klienta Usługi SMS Ofertodom przez 

okres, w którym Klient terminowo opłaca wynagrodzenie, o którym mowa w Rozdziale VI 

Regulaminu. 

2. MVP zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich awarii technicznych, który 

mogłyby się pojawić w funkcjonowaniu programu komputerowego SMS Ofertodom i tym 

samym utrudnić realizację Usługi SMS Ofertodom oraz zobowiązuje się ponadto do 

dostosowywania SMS Ofertodom do zmieniających się warunków i wymagań, w 

szczególności zmian portalu źródłowego. Klient jednakże jest świadom, że program 

komputerowy i zarazem Serwis SMS Ofertodom jest rozwiązaniem innowacyjnym, 
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bezprecedensowym na rynku nieruchomości, stąd mogą pojawić się krótkotrwałe przerwy w 

dostępie do Usługi.  

3. Klient zobowiązuje do zapewnienia, by urządzenia informatyczne i teleinformatyczne 

spełniały następujące wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

Usługi SMS Ofertodom, w tym w szczególności posiadały zainstalowaną aktualną wersję co 

najmniej jednej z przeglądarek internetowych (przeglądarki Safari, Chrome, Opera lub 

Firefox). 

4. Klient zobowiązuje się do aktualizacji swoich danych identyfikacyjnych (np. imię i 

nazwisko, PESEL - w przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą / nazwa firmy, numery NIP, REGON, KRS - gdy Klientem jest osoba prawna lub 

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz imiona i nazwiska osób 

kontaktowych) oraz danych kontaktowych (np. adres prowadzenia działalności gospodarczej i 

adres korespondencyjny do doręczeń, numer telefonu, adres e-mail do korespondencji z 

MVP, numer faxu). Obowiązek aktualizacji danych, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

oznacza konieczność niezwłocznego powiadomienia MVP w formie mailowej na adres e-mail: 

info@ofertodom.pl  przez Klienta o zmianie tych danych, nie później niż w terminie 7 

(siedmiu) dni od zdarzenia powodującego zmianę. 

5. Usługa SMS Ofertodom, obok opisanej w Rozdziale II funkcjonalności polegającej na 

automatycznym wysyłaniu wiadomości tekstowych SMS o treści proponowanej przez MVP lub 

sporządzonej przez Klienta do właścicieli nieruchomości, którzy podali swoje numery 

kontaktowe na portalach nieruchomości w zależności od parametrów ogłoszeń 

wprowadzonych przez Klienta do systemu informatycznego, zawiera następujące 

funkcjonalności: 

a) wysyłanie powiadomień mailowych na adres e-mail Klienta o udzieleniu odpowiedzi 

na wiadomość SMS wysłaną za pośrednictwem SMS Ofertodom;  

b) dostęp do wszystkich wysłanych wiadomości tekstowych SMS do właścicieli 

nieruchomości – w dedykowanym panelu Klienta znajdującym się na indywidualnym 

koncie Klienta założonym przez MVP i aktywowanym przez Klienta zgodnie z ust. 4 w 

Rozdziale IV niniejszego Regulaminu; Klient posiada wgląd do daty i godziny wysłania 

danej wiadomości tekstowej SMS oraz numeru telefonu właściciela nieruchomości, 

ponadto statusu wysyłki oraz ewentualnie odpowiedzi drugiej strony (z numeru, na 

który wysłany została wiadomość tekstowa SMS); 
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c) blokowanie w przyszłości wysyłania wiadomości tekstowych SMS na numery, których 

posiadacze prosili Klienta o niekontaktowanie się (tzw. „Blacklista”); 

d) dostępna opcja wysyłania jedynie powiadomień mailowych do Klienta (lub jego 

agentów nieruchomości), że pojawiła się nowa oferta - w takiej wiadomości mailowej 

wysyłany jest numer telefonu, więc Klient podejmuje samodzielną decyzję o 

kontakcie z właścicielem danego numerem telefonu; 

e) wysyłanie tzw. Paczek SMS, tj. paczek wiadomości tekstowych SMS (Klient ma 

możliwość samodzielnego ustawienia parametrów do wysyłki wiadomości tekstowych 

SMS – w szczególności na wszystkie dostępne w bazie numery właścicieli 

nieruchomości spełniających podane parametry; także w Paczkach SMS należy zadać 

parametry poszukiwanych ogłoszeń, jednakże możliwy jest wybór okresu ofertowania 

jedynie co do ofert z przeszłości, tj. do dnia, w którym Klient zleca wysłanie Paczki 

SMS – nie jest możliwe wybranie okresu dotyczącego ofert pojawiających się w 

przyszłości. Co ważne, do Paczki SMS włączane są oferty dodane we wskazanym 

okresie w przeszłości, ale tylko te, które są nadal aktualne. Wielkość Paczki SMS jest 

przeliczana, natomiast Klient może zdecydować, czy taka wielkość Paczki SMS 

odpowiada jego wymaganiom. Gdy Klient zaakceptuje wielkość Paczki SMS,  ma 

możliwość zgłoszenia Paczki SMS do wysyłki – Klient wybiera, kiedy ma się rozpocząć 

wysyłka, a także wybiera lub podaje treść SMS. MVP ustala jednakże warunki 

płatności i może puścić Paczkę SMS, realizując usługę. Wysyłka SMS na numery 

telefonu zawarte w Paczce SMS rozpoczyna się o wyznaczonej godzinie lub w terminie 

wyznaczonym przez MVP). 

6. W treści wiadomości tekstowych SMS kierowanych za pośrednictwem programu SMS 

Ofertodom, zwłaszcza w sytuacji ich modyfikacji przez Klienta i niekorzystania z wzorów 

wiadomości tekstowych SMS proponowanych przez MVP, w tym w Paczkach SMS, nie wolno: 

a) podawać adresów jakichkolwiek stron internetowych (adresów URL), w tym adresu 

strony internetowej Klienta; 

b) zawierać treści naruszających uprawnienia konsumenta wynikających z przepisów 

konsumenckich, treści naruszających przepisy RODO i ochronę danych osobowych 

właściciela nieruchomości; 

c) zawierać treści obraźliwych, w szczególności naruszających dobra osobiste 

jakichkolwiek osób oraz jakichkolwiek treści uznanych za niezgodne z prawem. 
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VI. WYNAGRODZENIE MVP NALEŻNE OD KLIENTA 

1. Z tytułu świadczenia Usługi SMS Ofertodom, po upływie okresu próbnego (ok. 2-3 

tygodnie) opisanego w Rozdziale IV ust. 2 niniejszego Regulaminu, MVP przysługuje od 

Klienta następujące wynagrodzenie: 

a) Wynagrodzenie Abonamentowe w wysokości określonej w wiadomości e-mail 

kierowanej przez MVP na adres e-mail podany przez Użytkownika zgodnie z ust. 3 

Rozdziału IV Regulaminu; przy czym w sytuacji zawarcia przez MVP i Klienta Umowy 

na świadczenie Usługi SMS Ofertodom w innym dniu niż 1. dzień miesiąca 

kalendarzowego,  za pierwszy niepełny miesiąc kalendarzowy obowiązywania Umowy 

naliczane jest Wynagrodzenie Abonamentowe w wysokości proporcjonalnej do liczby 

dni obowiązywania Umowy w pierwszym miesiącu kalendarzowym;  ORAZ 

b) Wynagrodzenie Dodatkowe w wysokości 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) 

netto za jedną wysłaną wiadomość tekstową SMS bez znaków specjalnych (w 

Usłudze SMS Ofertodom blokowane jest wpisywanie znaków specjalnych i 

dopuszczalne wpisywanie tylko takich znaków, na które pozwala dostawca SMS, 

ponadto program przelicza ilość wiadomości SMS - uwzględniając też możliwy podpis 

Klienta) do właściciela nieruchomości za pośrednictwem programu SMS Ofertodom o 

długości nieprzekraczającej 160 znaków; przy czym wiadomość tekstowa SMS 

zawierająca się w przedziale 161-320 znaków traktowana jest jak dwie wiadomości 

tekstowe i naliczana jest od niej dwukrotność kwoty 0,15 zł (tj. 0,30 zł) netto; także 

dalsze wiadomości tekstowe SMS przekraczające dwukrotność liczby 160 znaków, 

traktowane są jak kilka wiadomości tekstowych SMS o długości odpowiednio 160 

znaków i jedna wiadomość SMS o długości od 1 do 160 znaków – wynagrodzenie 

MVP stanowi wówczas wielokrotność kwoty 0,15 zł netto. 

2. Do kwoty Wynagrodzenia Abonamentowego ustalanego na podstawie ust. 1a) wyżej oraz 

do kwoty Wynagrodzenia Dodatkowego określonego w ust. 1b) wyżej doliczany jest podatek 

VAT wg stawki aktualnie obowiązującej. 

3. Wynagrodzenie Abonamentowe, o którym mowa w ust. 1a) niniejszego Rozdziału płatne 

jest comiesięcznie z góry do 7. (siódmego) dnia miesiąca kalendarzowego świadczenia 

Usługi SMS Ofertodom. W sytuacji rozpoczęcia świadczenia Usługi SMS Ofertodom w trakcie 

miesiąca kalendarzowego, płatność za pierwszy niepełny miesiąc kalendarzowy następuje 

najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi SMS 

Ofertodom. 
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4. Wynagrodzenie Dodatkowe, o którym mowa w ust. 1b) niniejszego Rozdziału płatne jest 

comiesięcznie z dołu do 7. (siódmego) dnia następującego po miesiącu kalendarzowym 

świadczenia Usługi SMS Ofertom z uwzględnieniem ilości oraz długości wiadomości 

tekstowych SMS wysłanych przez Klient za pośrednictwem programu SMS Ofertodom. 

5. Płatność (tj. Wynagrodzenie MVP) za Paczki SMS, opisane w Rozdziale V ust. 5 lit. e) 

niniejszego Regulaminu, zależna jest od ilości i długości wysłanych wiadomości tekstowych 

SMS w danej Paczce SMS i podana w Cenniku dostępnym w Serwisie pod adresem: 

ofertodom.pl/serwis-sms. Do wynagrodzenia za Paczki SMS stosuje się odpowiednio ust. 2 i 

ust. 4 niniejszego Rozdziału Regulaminu. 

6. Zarówno Wynagrodzenie Abonamentowe, jak i Wynagrodzenie Dodatkowe (w tym 

wynagrodzenie za Paczki SMS) będą wskazane na fakturze VAT przesyłanej przez MVP na 

adres e-mail Klienta w formie elektronicznej bez podpisu (faktura elektroniczna w rozumieniu 

art. 2 ust.. 32) ustawy o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r. poz. 1054 ze zm.). 

7. Płatność poszczególnych faktur VAT przez Klienta powinna nastąpić nie później niż w 

terminie wskazanym na fakturze, a za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków 

pieniężnych na rachunku MVP. 

8. W przypadku opóźnienia Klienta w płatności którejkolwiek z faktur VAT wystawionych 

przez MVP zgodnie z postanowieniami niniejszego Rozdziału Regulaminu, MVP należą się – 

obok kwoty głównej brutto wskazanej na fakturze - ponadto odsetki ustawowe za opóźnienie 

w transakcjach handlowych na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych  (Dz.U. z 2013 r. poz. 403; t.j. Dz.U. z 

2021 r. poz. 424, dalej: „Ustawa”) naliczone w wysokości proporcjonalnej do liczby dni 

opóźnienia oraz stosowna rekompensata za koszty odzyskiwania należności, wynikająca z art. 

10 ust. 1-4 Ustawy, stanowiąca równowartość odpowiednio kwoty 40, 70 lub 100 euro. 

VII. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY NA USŁUGĘ SMS OFERTODOM, 

PRZESŁANKI ROZWIĄZANIA UMOWY, ZAWIESZENIE USŁUGI 

1. Umowa na świadczenie Usługi SMS Ofertodom określona niniejszym Regulaminem 

zawierana jest na czas nieokreślony. 

2. Każda ze Stron, tj. zarówno MVP, jak i Klient, może wypowiedzieć Umowę na świadczenie 

Usługi SMS Ofertodom z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Przy czym rozwiązanie Umowy w trybie 

10



wypowiedzenia nie jest możliwe w okresie pierwszych trzech miesięcy kalendarzowych 

obowiązywania Umowy – w tym okresie Umowa ma skutki Umowy terminowej.  

3. Wypowiedzenie przez Klienta Umowy na świadczenie Usługi SMS Ofertodom winno 

nastąpić pod rygorem nieważności w formie wiadomości e-mail na adres poczty 

elektronicznej MVP info@ofertodom.pl  lub w formie pisemnej na adres siedziby MVP: ul. 

Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław. 

4. MVP jest uprawnione do rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym Umowy na 

świadczenie Usługi SMS Ofertodom w sytuacji, gdy: 

a) Klient zalega z zapłatą Wynagrodzenia Abonamentowego lub Wynagrodzenia 

Dodatkowego (w tym wynagrodzenia za Paczki SMS) przez okres dłuższy niż 14 

(czternaście) dni, LUB 

b) Klient naruszył jakiekolwiek inne postanowienie niniejszego Regulaminu, a tym 

samym postanowienie Umowy na świadczenie Usługi SMS Ofertodom.  

5. MVP jest uprawnione do zawieszenia wykonania Usługi SMS Ofertodom w stosunku do 

Klienta, które nie reguluje w terminie wskazanych w Regulaminie i na fakturach płatności 

wynagrodzenia MVP, tj. Wynagrodzenia Abonamentowego (o którym mowa w ust. 1a 

Rozdziału VI) lub Wynagrodzenia Dodatkowego (o którym mowa w ust. 1b Rozdziału VI), 

czego Klient jest świadom. Realizacja uprawnienia MVP do zawieszenia wykonania Usługi 

SMS Ofertodom następuje poprzez automatyczne zablokowanie przez system informatyczny 

wykonania Usługi SMS Ofertodom w sytuacji chociażby jednodniowego opóźnienia w 

płatności wynagrodzenia MVP (tj. Wynagrodzenia Abonamentowego lub Wynagrodzenia 

Dodatkowego, w tym wynagrodzenia za Paczki SMS). W sytuacji zatem zawieszenia 

wykonania Usługi SMS Ofertodom, Klient nadal posiada dostęp do indywidualnego konta 

Klienta założonego przez MVP i aktywowanego przez Klienta zgodnie z ust. 4 w Rozdziale IV 

niniejszego Regulaminu, jednakże nie jest możliwe – przez czas zawieszenia Usługi SMS 

Ofertodom (zablokowania wykonania Usługi SMS Ofertodom) - wysyłanie wiadomości 

tekstowych SMS lub Paczek SMS do właścicieli nieruchomości. Z momentem opłacenia przez 

Klienta wynagrodzenia MVP zgodnie z wystawionymi fakturami VAT (w tym należności 

ubocznych w postaci odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz rekompensat za 

koszty odzyskiwania należności, o których mowa w Rozdziale VI ust. 7 Regulaminu), 

wykonanie Usługi SMS Ofertodom zostaje przez MVP przywrócone, a dostęp do wysyłania 

wiadomości tekstowych SMS / Paczek SMS do właścicieli nieruchomości odblokowany. Za 

czas zawieszenia wykonania Usługi SMS Ofertodom, MVP przysługuje Wynagrodzenie 
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Abonamentowe w takiej samej wysokości jak za okres świadczenia Usługi, na co Klient 

wyraża nieodwołalnie zgodę.   

VIII. REKLAMACJE, CENTRUM POMOCY 

1. Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące Usługi SMS Ofertodom i realizacji przez MVP 

Umowy na świadczenie Usługi SMS Ofertodom określonej niniejszym Regulaminem w 

następujący sposób:  

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres e-mail: info@ofertodom.pl ;  

LUB 

b) listownie za pośrednictwem poczty, w przesyłce adresowanej do MVP na adres: ul. Wita 

Stwosza 16, 50-148 Wrocław;  LUB 

c) na piśmie złożonym bezpośrednio w siedzibie MVP: ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław. 

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez MVP w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej 

doręczenia/złożenia przez Klienta. W przypadku, gdyby udzielenie odpowiedzi na reklamację 

Klienta wymagało dodatkowych wyjaśnień, czas rozpatrzenia reklamacji przez MVP może 

zostać wydłużony do 60 (sześćdziesięciu) dni. O wydłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji 

MVP poinformuje Klienta. Odpowiedź na reklamację, jak i informacja o wydłużeniu terminu 

rozpatrzenia reklamacji przez MVP oraz inna korespondencja związana z reklamacją, może 

być kierowana przez MVP na adres e-mail Klienta, pod którym odbywała się wszelka 

korespondencja między Stronami, niezależnie od sposobu złożenia reklamacji przez Klienta. 

3. MVP stworzył w ramach Serwisu dla Klientów Centrum Pomocy dostępne w jednej z 

zakładek Serwisu, za pośrednictwem którego Klient może przeczytać i sprawdzić instrukcje 

dodawania eventów, wysyłania Paczek SMS, tworzenia subkont w ramach Konta Głównego , 

a także za pośrednictwem Centrum Pomocy Klient ma możliwość wysłania wiadomości z 

pytaniem/zgłoszeniem za pomocą dedykowanego formularza. 

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. MVP informuje Klienta, iż jest Administratorem danych osobowych Klienta oraz osób 

fizycznych działających w imieniu Klienta. 

Szczegółowe dane MVP: 
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MVP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-148) przy ul. 

Wita Stwosza 16, KRS 0000802807, NIP: 8971870535, REGON 384323607 

2. Dane osobowe Klienta, w tym dane osób fizycznych działających w imieniu Klienta, tj. 

dane identyfikacyjne i kontaktowe (w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer 

telefonu, adres e-mail, PESEL, nr dokumentu tożsamości) przetwarzane są w celu wykonania 

Umowy na świadczenie Usługi SMS Ofertodom. Dane zebrane w toku zawierania Umowy na 

świadczenie Usługi SMS Ofertodom są niezbędne do jej wykonania. Podanie danych przez 

Klienta, w tym danych osób fizycznych działających w imieniu Klienta, jest niezbędne do 

zawarcia Umowy na świadczenie Usługi SMS Ofertodom oraz do podjęcia działań na żądanie 

Klienta przed zawarciem Umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym 

celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  

3. Kontakt z Administratorem (MVP) możliwy jest w siedzibie MVP Sp. z o.o. (pod warunkiem 

wcześniejszego umówienia spotkania z przedstawicielem MVP i uzgodnieniu terminu), 

ponadto telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej - na numer telefonu +48 

793 739 739 oraz na adres poczty elektronicznej info@ofertodom.pl, jak również listem 

poleconym na adres siedziby MVP: ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław. 

4. Zebrane przez MVP dane Klienta, w tym dane osób fizycznych działających w imieniu 

Klienta, ujawnione mogą zostać podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu MVP. 

Będą to w szczególności podmioty współpracujące z MVP w wykonywaniu Umowy na 

świadczenie Usługi SMS Ofertodom, w tym osoby zatrudnione przez MVP (pracownicy/

zleceniobiorcy). 

5. Dane osobowe Klienta, w tym dane osób fizycznych działających w imieniu Klienta, 

przetwarzane będą przez czas trwania Umowy na świadczenie Usługi SMS Ofertodom oraz do 

chwili wykonania tej Umowy przez obie Strony lub stwierdzenia, że z tytułu Umowy na 

świadczenie Usługi SMS Ofertodom nie przysługują MVP żadne roszczenia (w tym do 

momentu przedawnienia roszczeń MVP względem Klienta wynikających z Umowy). Dane 

mogą być przetwarzane przez czas dłuższy, jeżeli będzie to konieczne do wykonania 

ciążących na MVP obowiązków o charakterze podatkowym lub sprawozdawczym, 

wynikających z norm powszechnie obowiązującego prawa. W takiej sytuacji podstawą ich 

przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

6. Zgodnie z RODO, Klientowi, w tym osobom fizycznym działających w imieniu Klienta, 

przysługuje prawo do:  
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a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (koszt sporządzenia kopii obciąża 

Klienta), 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

d) przenoszenia danych,   

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu art. 77 RODO (Organem 

nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres do korespondencji: ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

7. Dane osobowe Klienta, w tym dane osób fizycznych działających w imieniu Klienta, nie są 

profilowane oraz nie są w stosunku do tych danych podejmowane zautomatyzowane decyzje. 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. MVP zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w 

szczególności do zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w Regulaminie, w tym 

Wynagrodzenia Dodatkowego (w tym prawo do zmiany wynagrodzenia za Paczki SMS), co 

niniejszym Klient akceptuje. MVP zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o 

planowanej zmianie Regulaminu w ciągu 14 (czternastu) dni przed planowaną zmianą na 

stronie internetowej Serwisu.  Zmiana wchodzi w życie po upływie 14 (czternastu) dni od 

dnia zamieszczenia informacji w ww. trybie i poinformowania Klienta mailowo o zmianie 

Regulaminu. W przypadku wejścia w życie zmiany Regulaminu, zmianie – w odpowiednim 

stosunku - ulega Umowa na świadczenie Usługi SMS Ofertodom zawarta z Klientem. 

2. Klientowi przysługuje w terminie 14 (czternastu) dni od dnia opublikowania zmiany 

Regulaminu i otrzymania powiadomienia mailowego od MVP o zmianie Regulaminu, prawo 

sprzeciwu wobec zmiany Regulaminu, a tym samym prawo sprzeciwu w stosunku do zmiany 

Umowy na świadczenie Usługi SMS Ofertodom zawartej z MVP. Klient winien zgłosić sprzeciw 

wobec zmiany Regulaminu i tym samym zmiany Umowy na adres e-mail MVP: 

info@ofertodom.pl . Sprzeciw Klienta co do zmiany Regulaminu (a tym samym sprzeciw co 

do zmiany Umowy na świadczenie Usługi SMS Ofertodom) powoduje rozwiązanie Umowy na 

świadczenie Usługi SMS Ofertodom z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym 

został złożony sprzeciw. 
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3. Zmiany Regulaminu, a tym samym zmiany Umowy na świadczenie Usługi SMS Ofertodom 

nie wymaga aktualizacja danych identyfikacyjnych i kontaktowych Usługodawcy (MVP) lub 

Klienta – o zmianie tych danych Strona, która dokonała ich aktualizacji, winna poinformować 

drugą Stronę na drodze mailowej. 

4. MVP jest uprawnione do dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszego 

Regulaminu, a tym samym cesji praw i obowiązków objętych Umową na świadczenie Usługi 

SMS Ofertodom zawartej z Klientem, na dowolny podmiot trzeci, bez konieczności 

uzyskiwania jakiejkolwiek odrębnej zgody Klienta. Klient wyraża zatem nieodwołalnie zgodę 

na ewentualną zmianę podmiotu świadczącego Usługę SMS Ofertodom. 

5. Integralną część Umowy na świadczenie Usługi SMS Ofertodom stanowią wiadomości 

mailowe, o których mowa w ust. 3 i 4 Rozdziału IV niniejszego Regulaminu, w tym określona 

w tych wiadomościach mailowych wysokość Wynagrodzenia Abonamentowego, o którym 

mowa w ust. 1a) Rozdziału VI Regulaminu. 

6. Wszelkie spory pomiędzy Stronami (między MVP a Klientem) mogą być rozstrzygane przez 

sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby MVP.  

7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a więc także w  

Umowie na świadczenie Usługi SMS Ofertodom, zastosowanie mają przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy 

(ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną), ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, a także przepisy RODO. 
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