
Regulamin usługi powiadomień "SMS WODA",
świadczonej przez INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o.

/wersja z dnia 20.06.2017/

1. Rejestracja/zawartość
Jeśli aktywowaliście Państwo usługę powiadomień SMS WODA, będziecie Państwo otrzymywać na 
swój nr telefonu informacje o zmianach w zakresie świadczonych usług wodociągowych, pochodzące 
od INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o. w zakresie udzielonej przez Państwa zgody.

Możecie Państwo wybrać jedną ze stref, zgodnie z swoim adresem zamieszkania:

1 - Tymawa, Nicponia
2 - Piaseczno, Jeleń, Rakowiec
3 - Brody Pomorskie
4 - Gogolewo
5 - Szprudowo
6 - Gniew, Ciepłe

6A - Gniew ulice Plac Grunwaldzki, Piłsudskiego, Sobieskiego
7 - Kuchnia, Polskie Gronowo, Wlk.Walchnowy, Małe Walichnowy, 
Międzyłęż
8 - Opalenie, Jaźwiska,
9 - Kursztyn
10 - Cierzpice
11 - Pieniążkowo, Włosienica, Kol.Ostrowicka, Ostrowite, Półwieś

INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o. świadczy usługę powiadomień bezpłatnie, jednocześnie zastrzega 
sobie możliwość zmian w zakresie powyższych usług - w tym m.in. wycofanie usługi, wprowadzenie 
odpłatności za usługę - o czym będzie informował na stronie www.inwest-kom.pl.

2. Numer telefonu komórkowego
Powyższe informacje będą przesyłane na numer telefonu komórkowego, z którego nastąpi zgłoszenie.

3. Wyrażenie zgody
Powiadomienie może być aktywowane w następujący sposób:
Poprzez wysłanie na nr 513016415 wiadomości SMS* o treści "TAK" wraz z numerem wybranej strefy.
Np. Mieszkańcy m. Gniew wysyłają SMS o treści "TAK 6"
Mieszkańcy m. Opalenie wysyłają SMS o treści "TAK 8" itd.

4. Odwołanie zgody
Rezygnacja z powiadomienia odbywa się w następujący sposób:
Poprzez wysłanie na nr 513016415 wiadomości SMS* o treści "NIE" wraz z numerem wybranej 
wcześniej strefy.
Np. Mieszkańcy m. Gniew wysyłają SMS o treści "NIE 6"
Mieszkańcy m. Opalenie wysyłają SMS o treści "NIE 8" itd.
Zgoda na w/w usługi może być udzielona lub odwołana również za pośrednictwem danych 
kontaktowych wskazanych poniżej w pkt. 5

5. Wsparcie
W sprawie usługi powiadomień należy kontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego 
dostępnego na stronie internetowej www.inwest-kom.pl, osobiście w siedzibie INWEST-KOM, pod 
numerem telefonu 513016415 lub pisemnie na adres wskazany w nagłówku.

6. Odpowiedzialność
W związku z mogącymi wystąpić ograniczeniami technicznymi i organizacyjnymi INWEST-KOM 
w Gniewie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość niedostarczenie lub zwłokę w dostarczeniu 
powiadomienia.

* jednorazowy koszt według taryfy operator


