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Usługi Premium SMS i MMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział Handlowy Dotpay 

ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków 

tel.: +48 12 688-26-50 

faks: +48 12 688-26-99 

email: handlowy@dotpay.pl 
 



 

 

 

1. ZASADA DZIAŁANIA SERWISÓW
 
Usługi Premium wykorzystują telefon komórkowy do realizacji drobnych płatności tzw. 

mikropłatności. Użytkownik wysyła SMS o określonej treści na odpowiedni numer 

podwyższonej płatności). System otrzymuje wiadomość i na podstawie treści odsyła odpowiednią, 

przygotowaną wcześniej, usługę. Dodatkowe możliwości to między innymi odesłanie kilku 

wiadomości SMS zwrotnych, wiadomości MMS, publikacja treści

 

Przygotowanie serwisu na określone potrzeby Klienta odbywa się bez dodatkowych kosztów. 

W rozliczeniu Klienci otrzymują należną kwotę, będącą sumą dokonanych przez użytkowników wpłat 

za każdy wysłany przez nich SMS, pomniejszoną o prowizj

oraz Dotpay.  

 
2. LISTA USŁUG 

 
Poniżej przedstawiona jest lista usług Premium świadczonych przez firmę Dotpay:

 

 

 

 

 
  

 

 
3. DOSTĘPNE USŁUGI SMS 

 

Usługa SMS SONDA pozwala na zbieranie opinii użytkowników telefonów GSM na dowolne tematy. 

System automatycznie przelicza wszystkie nadesłane odpowiedzi i przekazuje wyniki organizatorom 

sondy celem prezentacji wyników np. na stronie internetowej, na antenie radia lub na 

Użytkownicy biorący udział w sondzie wysyłają SMS o treści TAK lub NIE na wskazany numer.

Usługa może zostać wykorzystana do przeprowadzania szybkich i prostych badań wśród 

użytkowników. Serwis SMS Sonda może posłużyć do przeprowadzenia mini

kilka pytań lub do zebrania komentarzy, opinii na określony temat.
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ZASADA DZIAŁANIA SERWISÓW 

Usługi Premium wykorzystują telefon komórkowy do realizacji drobnych płatności tzw. 

mikropłatności. Użytkownik wysyła SMS o określonej treści na odpowiedni numer Premium (numer o 

podwyższonej płatności). System otrzymuje wiadomość i na podstawie treści odsyła odpowiednią, 

przygotowaną wcześniej, usługę. Dodatkowe możliwości to między innymi odesłanie kilku 

wiadomości SMS zwrotnych, wiadomości MMS, publikacja treści wiadomości SMS. 

Przygotowanie serwisu na określone potrzeby Klienta odbywa się bez dodatkowych kosztów. 

rozliczeniu Klienci otrzymują należną kwotę, będącą sumą dokonanych przez użytkowników wpłat 

za każdy wysłany przez nich SMS, pomniejszoną o prowizję za obsługę ze strony sieci komórkowych 

Poniżej przedstawiona jest lista usług Premium świadczonych przez firmę Dotpay:

 

 

 

 

 

 

  

 
pozwala na zbieranie opinii użytkowników telefonów GSM na dowolne tematy. 

System automatycznie przelicza wszystkie nadesłane odpowiedzi i przekazuje wyniki organizatorom 

sondy celem prezentacji wyników np. na stronie internetowej, na antenie radia lub na 

Użytkownicy biorący udział w sondzie wysyłają SMS o treści TAK lub NIE na wskazany numer.

Usługa może zostać wykorzystana do przeprowadzania szybkich i prostych badań wśród 

użytkowników. Serwis SMS Sonda może posłużyć do przeprowadzenia mini ankiety SMS zawierającej 

kilka pytań lub do zebrania komentarzy, opinii na określony temat. 
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Usługi Premium wykorzystują telefon komórkowy do realizacji drobnych płatności tzw. 

Premium (numer o 

podwyższonej płatności). System otrzymuje wiadomość i na podstawie treści odsyła odpowiednią, 

przygotowaną wcześniej, usługę. Dodatkowe możliwości to między innymi odesłanie kilku 

Przygotowanie serwisu na określone potrzeby Klienta odbywa się bez dodatkowych kosztów. 

rozliczeniu Klienci otrzymują należną kwotę, będącą sumą dokonanych przez użytkowników wpłat 

gę ze strony sieci komórkowych 

Poniżej przedstawiona jest lista usług Premium świadczonych przez firmę Dotpay: 

 

 

pozwala na zbieranie opinii użytkowników telefonów GSM na dowolne tematy. 

System automatycznie przelicza wszystkie nadesłane odpowiedzi i przekazuje wyniki organizatorom 

sondy celem prezentacji wyników np. na stronie internetowej, na antenie radia lub na łamach gazety. 

Użytkownicy biorący udział w sondzie wysyłają SMS o treści TAK lub NIE na wskazany numer. 

Usługa może zostać wykorzystana do przeprowadzania szybkich i prostych badań wśród 

ankiety SMS zawierającej 



 

 

 

SMS Infoserwis to system umożliwiający otrzymywanie za pomocą SMS aktualnych informacji o 

wybranej tematyce. Serwis działa na zasadzie subskrypcji wiadomości.

usługę wysyła SMS na wskazany numer. Zwrotnie otrzymuje zamówione treści wprost na tel

komórkowy. Możliwe jest także połączenie usługi z serwisem internetowym, w którym użytkownik po 

wpisaniu swojego identyfikatora i hasła może znaleźć pełne omówienie interesujących go tematów.

Dla każdego użytkownika aktywującego subskrypcję, tworzone 

zapisywana jest informacja o aktualnej ilości SMS

Tabela przedstawia liczbę wiadomości zwrotnych w zależności od stawki za wiadomość SMS:

 

Koszt przesłania wiadomości 
(stawka)

0,50 zł netto

1 zł netto

2 zł netto

3 zł netto

4 zł netto

5 zł netto

6 zł netto

9 zł netto

10 zł netto

17 zł netto

19 zł netto

20 zł netto

25 zł netto
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to system umożliwiający otrzymywanie za pomocą SMS aktualnych informacji o 

wybranej tematyce. Serwis działa na zasadzie subskrypcji wiadomości. Użytkownik aby aktywować 

usługę wysyła SMS na wskazany numer. Zwrotnie otrzymuje zamówione treści wprost na tel

komórkowy. Możliwe jest także połączenie usługi z serwisem internetowym, w którym użytkownik po 

wpisaniu swojego identyfikatora i hasła może znaleźć pełne omówienie interesujących go tematów.

Dla każdego użytkownika aktywującego subskrypcję, tworzone jest indywidualne konto, na którym 

ormacja o aktualnej ilości SMS, możliwych do wykorzystania do końca subskrypcji.

Tabela przedstawia liczbę wiadomości zwrotnych w zależności od stawki za wiadomość SMS:

Koszt przesłania wiadomości 
(stawka) 

Liczba wiadomości zwrotnych 

0,50 zł netto 1 

1 zł netto 2 

2 zł netto 2 

3 zł netto 5 

4 zł netto 5 

5 zł netto 14 

6 zł netto 14 

9 zł netto 30 

10 zł netto 30 

17 zł netto 30 

19 zł netto 30 

zł netto 30 

25 zł netto 30 
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to system umożliwiający otrzymywanie za pomocą SMS aktualnych informacji o 

Użytkownik aby aktywować 

usługę wysyła SMS na wskazany numer. Zwrotnie otrzymuje zamówione treści wprost na telefon 

komórkowy. Możliwe jest także połączenie usługi z serwisem internetowym, w którym użytkownik po 

wpisaniu swojego identyfikatora i hasła może znaleźć pełne omówienie interesujących go tematów. 

jest indywidualne konto, na którym 

, możliwych do wykorzystania do końca subskrypcji. 

Tabela przedstawia liczbę wiadomości zwrotnych w zależności od stawki za wiadomość SMS: 



 

 

 

Usługa SMS Kod umożliwia pobieranie kodów dostępu do płatnych części serwisów internetowych. 

Użytkownik wysyła SMS o określonej treści na wskazany numer SMS Premium. W odpowiedzi do 

użytkownika jest wysyłany automatycznie SMS z kodem do wybranych 

Usługa SMS Kod to możliwość wygodnego i szybkiego otrzymania dostępu do zgromadzonych 

informacji. Uniwersalność usługi sprawia, że jest ona obecnie najczęściej wykorzystywana w 

serwisach informacyjnych, biznesowych, a także rozrywko

 

 

Usługa MMS  
Użytkownik, składając zamówienie, wysyła wiadomość SMS Premium pod wybrany numer. W 

odpowiedzi otrzymuje zamówiony obiekt multimedialny.

 

 

 

 

 
Zasada działania 

Użytkownik, składając zamówienie, wysyła wiadomość SMS Premium pod wybrany 

odpowiedzi otrzymuje zakładkę Wappush
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umożliwia pobieranie kodów dostępu do płatnych części serwisów internetowych. 

Użytkownik wysyła SMS o określonej treści na wskazany numer SMS Premium. W odpowiedzi do 

użytkownika jest wysyłany automatycznie SMS z kodem do wybranych zasobów informacyjnych.

Usługa SMS Kod to możliwość wygodnego i szybkiego otrzymania dostępu do zgromadzonych 

informacji. Uniwersalność usługi sprawia, że jest ona obecnie najczęściej wykorzystywana w 

serwisach informacyjnych, biznesowych, a także rozrywkowych. 

 

Użytkownik, składając zamówienie, wysyła wiadomość SMS Premium pod wybrany numer. W 

odpowiedzi otrzymuje zamówiony obiekt multimedialny. 

 
 
 
 

 

Użytkownik, składając zamówienie, wysyła wiadomość SMS Premium pod wybrany 

kładkę Wappush, umożliwiającą pobranie wybranego obiektu.
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umożliwia pobieranie kodów dostępu do płatnych części serwisów internetowych.  

Użytkownik wysyła SMS o określonej treści na wskazany numer SMS Premium. W odpowiedzi do 

zasobów informacyjnych. 

Usługa SMS Kod to możliwość wygodnego i szybkiego otrzymania dostępu do zgromadzonych 

informacji. Uniwersalność usługi sprawia, że jest ona obecnie najczęściej wykorzystywana w 

Użytkownik, składając zamówienie, wysyła wiadomość SMS Premium pod wybrany numer. W 

Użytkownik, składając zamówienie, wysyła wiadomość SMS Premium pod wybrany numer. W 

, umożliwiającą pobranie wybranego obiektu. 



 

 

 

Usługa SMS Konkurs umożliwia przeprowadzanie quizów

pomocą połączenia SMS. Użytkownik, aby wziąć udział w konkursie wysyła SMS na wskazany numer, 

w treści którego wpisuje odpowiedź na pytanie, hasło lub określony kod. Zabawa polegać może na 

gromadzeniu wymaganej liczby punktów bądź na udzielaniu prawidłowych odpowiedzi w jak 

najkrótszym czasie lub o dokładnie ustalonej godzinie.

konkursów SMS z wykorzystaniem kuponów, które użytkownicy otrzymują wraz z zakupionym 

produktem (np. karty zdrapki, kupony loteryjne, kody drukowane wew

itp.). Organizator konkursu otrzymuje dostęp panelu administracyjnego, umożliwiającego śledzenie 

przebiegu konkursu i wyłaniania zwycięzców.

 

 

 

 

Usługa SMS Rozsyłki (nazywana także Mailing SMS lub SMS Broadcasting) umożliwia masową 

wysyłkę wiadomości SMS do zarejestrowanych użytkowników serwisu, którzy wyrazili zgodę na 

otrzymywanie tego typu informacji. Treść wszystkich SMS

mailingowej jest jednakowa dla wszystkich użytkowników. Usługa SMS Rozsyłk

wysyłania SMS do różnych, sprofilowanych grup użytkowników. W takim przypadku każda grupa 

otrzyma SMS o innej treści. Organizator akcji promocyjnej dostarcza treś

telefonów. Dotpay zajmuje się rozesłaniem SMS

przeprowadzania rozsyłek SMS częściej niż raz w miesiącu, na życzenie organizatora może zostać 

udostępniony poprzez Internet specjalny panel administracyjny umożl

treści rozsyłanych SMS, import bazy zawierającej numery telefonów, a także przeglądanie historii 

wcześniejszych rozsyłek SMS. 
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rzeprowadzanie quizów i konkursów o różnych scenariusza

Użytkownik, aby wziąć udział w konkursie wysyła SMS na wskazany numer, 

w treści którego wpisuje odpowiedź na pytanie, hasło lub określony kod. Zabawa polegać może na 

y punktów bądź na udzielaniu prawidłowych odpowiedzi w jak 

najkrótszym czasie lub o dokładnie ustalonej godzinie. Serwis może służyć także do organizacji 

konkursów SMS z wykorzystaniem kuponów, które użytkownicy otrzymują wraz z zakupionym 

arty zdrapki, kupony loteryjne, kody drukowane wewnątrz opakowań produktów 

Organizator konkursu otrzymuje dostęp panelu administracyjnego, umożliwiającego śledzenie 

przebiegu konkursu i wyłaniania zwycięzców. 

 

 

 

 

 

 

 

(nazywana także Mailing SMS lub SMS Broadcasting) umożliwia masową 

wysyłkę wiadomości SMS do zarejestrowanych użytkowników serwisu, którzy wyrazili zgodę na 

formacji. Treść wszystkich SMS wysyłanych w ramach jednej akcji 

ej jest jednakowa dla wszystkich użytkowników. Usługa SMS Rozsyłki daje możliwość 

do różnych, sprofilowanych grup użytkowników. W takim przypadku każda grupa 

Organizator akcji promocyjnej dostarcza treści SMS oraz bazę numerów 

zajmuje się rozesłaniem SMS w określonym terminie. 

częściej niż raz w miesiącu, na życzenie organizatora może zostać 

udostępniony poprzez Internet specjalny panel administracyjny umożliwiający wprowadzanie i

, import bazy zawierającej numery telefonów, a także przeglądanie historii 
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i konkursów o różnych scenariuszach za 

Użytkownik, aby wziąć udział w konkursie wysyła SMS na wskazany numer, 

w treści którego wpisuje odpowiedź na pytanie, hasło lub określony kod. Zabawa polegać może na 

y punktów bądź na udzielaniu prawidłowych odpowiedzi w jak 

Serwis może służyć także do organizacji 

konkursów SMS z wykorzystaniem kuponów, które użytkownicy otrzymują wraz z zakupionym 

nątrz opakowań produktów 

Organizator konkursu otrzymuje dostęp panelu administracyjnego, umożliwiającego śledzenie  

(nazywana także Mailing SMS lub SMS Broadcasting) umożliwia masową 

wysyłkę wiadomości SMS do zarejestrowanych użytkowników serwisu, którzy wyrazili zgodę na 

wysyłanych w ramach jednej akcji 

i daje możliwość 

do różnych, sprofilowanych grup użytkowników. W takim przypadku każda grupa 

bazę numerów 

 W przypadku 

częściej niż raz w miesiącu, na życzenie organizatora może zostać 

iwiający wprowadzanie i edycję 

, import bazy zawierającej numery telefonów, a także przeglądanie historii 



 

 

 

WAŻNE! 
Jeśli minimalna liczba wiadomości SMS nie zostanie rozesłana, kontrahent ponosi koszty rozsyłki dla pełnej minimalnej liczby wiadomości. 

Przy przekroczeniu minimalnej liczby wiadomości opłaty  pobierane są zgodnie z wynegocjowanymi z Klientem stawkami.

 

 

 

 

Usługa SMS Ogłoszenia to dedykowany system SMS dla wydawnictw prasowych oraz serwisów 

internetowych zbierających ogłoszenia drobne. Zaletą tego mechanizmu jest możliwość przesyłania 

ogłoszenia z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie wybranym przez ogłoszeniodawcę.

System udostępniany jest na zasadzie outsourcingu. Wydawnictwo nie musi inwestować w 

infrastrukturę niezbędną do przyjmowania ogłoszeń przez SMS. Wydawnictwo posiada dostęp do 

treści ogłoszeń nadesłanych SMS poprzez specjalny panel WWW.

• Wariant I - wysłanie ogłoszenia SMS

numer SMS Premium Rate. W treści SMS

tekst ogłoszenia. System Dotpay

przyporządkowuje je do rubryk obsługiwanych przez gazetę.

• Wariant II - zamieszczenie ogłoszenia przez stronę internetową (1 SMS)

wpisuje treść ogłoszenia w formularzu udostępnionym na stroni

Wydawnictwa. Aby dokonać aktywacji ogłoszenia, użytkownik wysyła SMS o określonej treści 

na numer SMS Premium Rate. Zwrotnie do użytkownika wysyłany jest kod aktywacyjny, który 

należy wpisać na stronie internetowej w formularzu ogłoszeniowym

ogłoszenia do publikacji. 
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Minimalna liczba wiadomości 
SMS / miesiąc 

5000 

zostanie rozesłana, kontrahent ponosi koszty rozsyłki dla pełnej minimalnej liczby wiadomości. 

Przy przekroczeniu minimalnej liczby wiadomości opłaty  pobierane są zgodnie z wynegocjowanymi z Klientem stawkami.

 

to dedykowany system SMS dla wydawnictw prasowych oraz serwisów 

internetowych zbierających ogłoszenia drobne. Zaletą tego mechanizmu jest możliwość przesyłania 

ogłoszenia z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie wybranym przez ogłoszeniodawcę.

ępniany jest na zasadzie outsourcingu. Wydawnictwo nie musi inwestować w 

infrastrukturę niezbędną do przyjmowania ogłoszeń przez SMS. Wydawnictwo posiada dostęp do 

poprzez specjalny panel WWW. 

wysłanie ogłoszenia SMS (1 SMS). Ogłoszeniodawca wysyła wiadomość SMS na 

SMS Premium Rate. W treści SMS wpisywany jest identyfikator gazety i rubryki oraz 

System Dotpay automatycznie segreguje nadesłane ogłoszenia i 

przyporządkowuje je do rubryk obsługiwanych przez gazetę. 

zamieszczenie ogłoszenia przez stronę internetową (1 SMS). Ogłoszeniodawca 

wpisuje treść ogłoszenia w formularzu udostępnionym na stronie internetowej 

Wydawnictwa. Aby dokonać aktywacji ogłoszenia, użytkownik wysyła SMS o określonej treści 

na numer SMS Premium Rate. Zwrotnie do użytkownika wysyłany jest kod aktywacyjny, który 

należy wpisać na stronie internetowej w formularzu ogłoszeniowym przed wysłaniem 
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zostanie rozesłana, kontrahent ponosi koszty rozsyłki dla pełnej minimalnej liczby wiadomości. 

Przy przekroczeniu minimalnej liczby wiadomości opłaty  pobierane są zgodnie z wynegocjowanymi z Klientem stawkami. 

 

to dedykowany system SMS dla wydawnictw prasowych oraz serwisów 

internetowych zbierających ogłoszenia drobne. Zaletą tego mechanizmu jest możliwość przesyłania 

ogłoszenia z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie wybranym przez ogłoszeniodawcę. 

ępniany jest na zasadzie outsourcingu. Wydawnictwo nie musi inwestować w 

infrastrukturę niezbędną do przyjmowania ogłoszeń przez SMS. Wydawnictwo posiada dostęp do 

Ogłoszeniodawca wysyła wiadomość SMS na 

wpisywany jest identyfikator gazety i rubryki oraz 

automatycznie segreguje nadesłane ogłoszenia i 

Ogłoszeniodawca 

e internetowej 

Wydawnictwa. Aby dokonać aktywacji ogłoszenia, użytkownik wysyła SMS o określonej treści 

na numer SMS Premium Rate. Zwrotnie do użytkownika wysyłany jest kod aktywacyjny, który 

przed wysłaniem 



 

 

 

Usługa SMS Głosowanie umożliwia przeprowadzenie wśród użytkowników telefonów komórkowych 

różnorodnych plebiscytów i głosowań. Głosowania mogą dotyczyć osób jak na przykład wybory miss, 

wybory najlepszego zawodnika meczu, rzeczy na przykład samochód roku lub innych zagadnień na

przykład aktualnych tematów politycznych.

Organizator głosowania publikuje na przykład na swojej stronie internetowej listę kandydatów 

biorących udział w głosowaniu. 

Użytkownik wysyła SMS składający się z pref

    

Serwisom internetowym oferującym dostęp do usług za pomocą kodów, proponujemy rozwiązanie 

o nazwie Pay Per Call. Państwa Klienci mogą teraz zadzwonić na specjalny numer 0

Zaletą tego rozwiązania jest możliwość skorzystania ze zwykłego telefonu stacjonarnego (TPSA). 

Klient płaci jedynie za fakt połączenia, niezależnie od długości jego trwania. Wysokość 

jest od wybranej przez założyciela usługi 

telefonicznym użytkownika. 

Wartości Pay

PayPerCall 0704 o wartości 

PayPerCall 0704 o wartości 

PayPerCall 0704 o wartości 

PayPerCall 0704 o wartości 

PayPerCall 0704 o wartości 

PayPerCall 0704 o wartości 

 PayPerCall 0704 o wartości 
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umożliwia przeprowadzenie wśród użytkowników telefonów komórkowych 

różnorodnych plebiscytów i głosowań. Głosowania mogą dotyczyć osób jak na przykład wybory miss, 

wybory najlepszego zawodnika meczu, rzeczy na przykład samochód roku lub innych zagadnień na

przykład aktualnych tematów politycznych. 

Organizator głosowania publikuje na przykład na swojej stronie internetowej listę kandydatów 

 Każdemu kandydatowi przyporządkowany jest identyfikator. 

się z prefiksu oraz identyfikatora osoby. 

 
 
 
 
 

 

Serwisom internetowym oferującym dostęp do usług za pomocą kodów, proponujemy rozwiązanie 

. Państwa Klienci mogą teraz zadzwonić na specjalny numer 0

Zaletą tego rozwiązania jest możliwość skorzystania ze zwykłego telefonu stacjonarnego (TPSA). 

Klient płaci jedynie za fakt połączenia, niezależnie od długości jego trwania. Wysokość 

jest od wybranej przez założyciela usługi . Płatność za usługę zawarta będzie w rachunku 

Wartości Pay-per-Call Wartość Pay-per-Call brutto 

PayPerCall 0704 o wartości 1,16 zł  1,43 zł z VAT 

0704 o wartości 2,03 zł  2,50 zł z VAT 

PayPerCall 0704 o wartości 3,19 zł  3,92 zł z VAT 

PayPerCall 0704 o wartości 4,06 zł  4,99 zł z VAT 

PayPerCall 0704 o wartości 5,22 zł  6,42 zł z VAT 

PayPerCall 0704 o wartości 8,12 zł  9,99 zł z VAT 

0704 o wartości 10,15 zł  12,48 zł z VAT 
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umożliwia przeprowadzenie wśród użytkowników telefonów komórkowych 

różnorodnych plebiscytów i głosowań. Głosowania mogą dotyczyć osób jak na przykład wybory miss, 

wybory najlepszego zawodnika meczu, rzeczy na przykład samochód roku lub innych zagadnień na 

Organizator głosowania publikuje na przykład na swojej stronie internetowej listę kandydatów 

Każdemu kandydatowi przyporządkowany jest identyfikator. 

Serwisom internetowym oferującym dostęp do usług za pomocą kodów, proponujemy rozwiązanie 

. Państwa Klienci mogą teraz zadzwonić na specjalny numer 0-704-xxx-xxx. 

Zaletą tego rozwiązania jest możliwość skorzystania ze zwykłego telefonu stacjonarnego (TPSA). 

Klient płaci jedynie za fakt połączenia, niezależnie od długości jego trwania. Wysokość opłaty zależna 

Płatność za usługę zawarta będzie w rachunku 



 

 

 

4.  PROCEDURA NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY Z EUROKONCEPT SP. Z O.O.
 
W celu nawiązania współpracy z Eurokoncept Sp. z

 

Krok 1.  ZGŁOSZENIE 
 

Prosimy wypełnić Formularz zgłoszeniowy na stronie 

 

 

 

Krok 2. DOKUMENTY REJESTROWE 
 

Prosimy przesłać elektronicznie na adres:

handlowy @dotpay.pl 

lub faksem na numer:  +48  12 688 26 9
 

Dokumenty rejestrowe firmy niezbędne do przygotowania  umowy:

 

- NIP 

- KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej

- wypełnione Oświadczenie Akceptanta o adresach prowadzonych stron internetowych 

 

Krok 3.  UMOWA 
 

Tekst  Umowy zostanie przesłany w formie elektronic

wydrukowanie i odesłanie podpisanych 2 egzemplarzy

 

Krok 4.  REJESTRACJA W SYSTEMIE DOTPAY
 

Po otrzymaniu przez Dotpay podpisanej umowy:

Kontrahent  otrzymuje indywidualny numer identyfikacyjny ID i hasło dostępowe

uruchomienia konta i logowania  w Serwisie Płatności Dotpay)  oraz instrukcję obsługi.

 

Aktywację stworzonych usług SMS gwarantuje spełnienie wszelkich wymagań jakie są wylistowane w 

dokumencie o zasadach formalnych tworzenia usług SMS Prem

 

 

Oferta na usługi Premium

                                                

PROCEDURA NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY Z EUROKONCEPT SP. Z O.O. 

Eurokoncept Sp. z o. o. pod marką Dotpay należy: 

rosimy wypełnić Formularz zgłoszeniowy na stronie www.dotpay.pl  

Krok 2. DOKUMENTY REJESTROWE FIRMY 

na adres: 

688 26 99.  

owe firmy niezbędne do przygotowania  umowy: 

KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej 

wypełnione Oświadczenie Akceptanta o adresach prowadzonych stron internetowych 

zostanie przesłany w formie elektronicznej na wskazany adres email z prośbą  o 

wydrukowanie i odesłanie podpisanych 2 egzemplarzy. 

Krok 4.  REJESTRACJA W SYSTEMIE DOTPAY 

o otrzymaniu przez Dotpay podpisanej umowy: 

Kontrahent  otrzymuje indywidualny numer identyfikacyjny ID i hasło dostępowe  (niezbędne do 

uruchomienia konta i logowania  w Serwisie Płatności Dotpay)  oraz instrukcję obsługi. 

Aktywację stworzonych usług SMS gwarantuje spełnienie wszelkich wymagań jakie są wylistowane w 

dokumencie o zasadach formalnych tworzenia usług SMS Premium. 
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na usługi Premium  
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wypełnione Oświadczenie Akceptanta o adresach prowadzonych stron internetowych  

znej na wskazany adres email z prośbą  o 

(niezbędne do 

 

Aktywację stworzonych usług SMS gwarantuje spełnienie wszelkich wymagań jakie są wylistowane w 


