
Skrócony Regulamin bezpłatnej poczty elektronicznej Cout.pl
Dostępnej pod adresem poczta.cout.pl (https:  //poczta.webserwer.pl/  )

1. Dostęp do własnego konta pocztowego w domenie cout.pl posiadają wyłącznie użytkownicy, którzy napisali ponad 
999 postów (z grupy sędziwi – barwa granatowa), użytkownicy zasłużeni dla forum (z grupy zasłużony – barwa 
jasnozielona) oraz osoby wylosowane z okazji pierwszej rocznicy powstania Cout.pl

2. Korzystanie z konta jest bezpłatne. Gazda nie udostępnia bazy adresowej w celach marketingowych (reklamowych) i 
nie emituje użytkownikowi żadnych reklam.

3. Rozmiar skrzynki pocztowej wynosi:
3.1. 200 MB* – dla użytkowników sędziwych
3.2. 100 MB – dla użytkowników zasłużonych oraz wylosowanych  ,   którzy napisali min. 400 postów.
3.2. 50 MB – dla użytkowników niespełniających warunków z pkt. 3.1, 3.2

4. Gazda może powiększyć skrzynkę pocztową na prośbę użytkownika:
4.1. o ile spełnione są wszystkie poniższe warunki:

- zajętość skrzynki pocztowej przekracza 80%
- od czasu ostatniego powiększenia (założenia) skrzynki minęły 124 dni
- na serwerze Cout.pl dostępne jest jeszcze wolne miejsce

5. Maksymalna pojemność skrzynki nie może przekroczyć:
5.1. 200 MB – dla użytkowników niespełniających warunków z pkt. 3.1, 3.2
5.2. 0,5 GB – dla użytkowników sędziwych i zasłużonych.

6. Nazwa skrzynki pocztowej może być dowolna, z wyłączeniem nazw:
6.1. niezgodnych ze specyfikacją określoną w standardach RFC 5322 i RFC 5321 (np. 123@cout.pl).
6.2. podszywających się pod jakiekolwiek organizacje lub osoby (np. abuse@cout.pl, policja@cout.pl, etc.).
6.3. będących już w użyciu.

7. Rejestracji skrzynki mogą dokonać tylko zarejestrowani użytkownicy poprzez wysłanie wiadomości PM do Borcejna 
(adres formularza: http://cout.pl/privmsg.php?folder=inbox&mode=post&u=2) o treści:

AKTYWACJA SKRZYNKI:
twojadresemail@cout.pl

    w ciągu 48 h, użytkownik otrzyma tymczasowe hasło dostępu (można jest zmienić w stawieniach skrzynki).
7.1 W trosce o bezpieczeństwo, osoby wylosowane w loterii „Rocznica COUT.PL”, które zgłaszały udział w 

zabawie na naszej stronie fb.com/imperiumgazdy, powinni potwierdzić, że poszczególne konta zarejestrowane na forum 
COUT.PL należą do nich (poprzez prywatną wiadomość do administratora fanpage)

8. Nie ma opcji przypomnienia hasła. JEDYNĄ OPCJĄ odzyskania dostępu do konta pocztowego w przypadku 
zgubienia hasła jest nadanie nowego hasła. Nowe hasło „wyrabia się” poprzez wysłanie wiadomości PM do Borcejna 
(adres formularza: http://cout.pl/privmsg.php?folder=inbox&mode=post&u=2) o treści:

RESETOWANIE HASŁA:
twojadresemail@cout.pl

   Zresetować hasło można wyłącznie z tego samego konta, z którego aktywowano skrzynkę!!!
 
9. Gazda zastrzega sobie prawo do zablokowania i / lub usunięcia skrzynki, jeżeli:

9.1. użytkownik korzysta ze skrzynki w sposób niezgodny z Netykietą lub polskim prawem (spamming) 
9.2. użytkownik loguje się do skrzynki rzadziej niż raz na 255 dni.
9.3  użytkownik łamie którykolwiek z punktów tego regulaminu.

10. Gazda zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez informowania użytkowników.

Kontakt z Gazdą:
Przez PM
Przez FB
e-mail: w@cout.pl

Regulamin wchodzi w życie z dniem:      
13 lutego 2015 

*100 MB, z możliwością powiększenia o kolejne 100 MB (w razie zapełnienia).
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