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§ 1. DEFINICJE 

1. Cookies(ciasteczka) – Krótkie informacje tekstowe wysyłane przez stronę www,
zapisywane na komputerze użytkownika.

2. Diaxy – Punkty przydzielane serwerom znajdującym się na Mclista.pl, przez
użytkowników strony.

3. Informacja handlowa – informacja zdefiniowana w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 

4. Mclista.pl – Strona internetowa zawierająca spis serwerów gry minecraft, dodanych
przez użytkowników strony.

5. Minecraft – Niezależna gra komputerowa stworzona przez firmę Mojang AB. 

6. Operator płatności sms – Fi r m a CashBill S.A. ul. Sobieskiego 2, 40-082
Katowice, adres strony www.cashbill.pl.

7. Premium – Płatna opcja, pozwalająca na umieszczenie serwera na wyższej pozycji na
liście serwerów.

8. Regulamin – Zbiór zasad korzystania ze strony Mclista.pl
9. Użytkownik – Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca

osobowości prawnej, korzystająca ze strony Mclista.pl.
10. Właściciel strony – inaczej Host Universe LTD. - Firma Host Universe LTD. Numer

firmy: 10164187. Adres wykonywania działalności: International House, 24 Holborn
Viaduct, London, United Kingdom, EC1A 2BN. 

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w
rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.).

2. Korzystanie ze strony oznacza akceptację niniejszego regulaminu, oraz polityki cookies.
3. Host Universe LTD w sposób automatyczny zbiera tylko informacje zawarte w plikach

cookies, które są przechowywane w urządzeniu użytkownika.
4. Host Universe LTD zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, bez konieczności

informowania użytkowników strony.

§ 3. Udostępnienie serwera na liście

1. Dodawanie serwera do mclista.pl jest darmowe.
2. Serwer który został dodany na mclista.pl nie może zostać z niej usunięty przez

właściciela serwera, oraz innych użytkowników strony.
3. Każdy serwer minecraft może zostać dodany na mclista.pl.
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§ 4. Premium

1. Premium może zostać zakupione jedynie za pomocą płatności sms, oraz paypal na
stronie mclista.pl lub bezpośrednio w panelu serwera na hostingu enderchest.pl.

2. Zakup premium za pomocą płatności sms oznacza akceptację regulaminu.
3. Koszt zakupu premium za pomocą płatności sms na 15 dni wynosi 30.75 złotych brutto.
4. Koszt zakupu premium za pomocą płatności paypal na 15 dni wynosi 30 złotych brutto.
5. W razie problemów z zakupem premium za pomocą płatności sms, należy skorzystać z

formularza reklamacyjnego na https://www.cashbill.pl/kontakt#formularz
6. W przypadku innych problemów z zakupem premium, należy składać reklamacje na

adres kontakt@mclista.pl w temacie wpisując „REKLAMACJA”.

§ 5. Zakazy

1. Zakazane jest w jakikolwiek sposób nadanie więcej niż jednego diaxa przez jedną
osobę z jednego komputera dla danego serwera. 

2. Użytkownik nie może wykorzystywać błędów pozwalających na zwiększenie swojej
pozycji w liście serwerów.

§ 6. Prawa Host Universe LTD

1. Host Universe LTD zastrzega sobie prawo do usunięcia serwera z listy, bez podania
przyczyny.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2. Sądem właściwy dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest
Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
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