
1. PRAVIDELNÁ PODPORA (PRAVIDELNÁ DMS) 
 

1.1 Registrácia a priebeh služby 

• Služba je postavená na princípe predplatného. 

• Používateľ sa k odberu služby prihlási zaslaním SMS v tvare: DMS medzera START medzera APPA na číslo 

877  (v sieti mobilných operátorov O2, Orange a Telekom) 

• Registrácia k službe je týmto krokom dokončená a nasleduje zasielanie pravidelných DMS na telefónne číslo 

užívateľa. 

• Celkovo bude zaregistrovanému používateľovi zaslané v mesačných intervaloch v priebehu celej služby 

maximálne 12 DMS. 

• Užívateľ je prvýkrát spoplatnený prijatím DMS na svoj telefón ihneď po aktivácii služby a ďalej vždy  

po tridsiatich dňoch od dátumu , kedy mu bola odoslaná posledná DMS. 

1.2 Deaktivácia služby 

• Po zaslaní maximálne 12 DMS bude predplatné pre dané telefónne číslo automaticky deaktivované.  

Pre opakovanú aktiváciu služby je potrebné opakovať postup, ako bolo popísané vyššie. 

• DMS pravidelnú podporu je možné kedykoľvek v jej priebehu zrušiť zaslaním SMS na číslo 877 (v sieti 

mobilných operátorov O2, Orange a Telekom) v tvare: DMS medzera STOP medzera APPA  

 

2. Zoznam textov PRAVIDELNEJ DMS 
 

2.1 Potvrdenie registrácie k službe - 1. DMS 

Ďakujeme. Vaša DMS PRAVIDELNA PODPORA projektu APPA bola prijatá. Nasledujúca platba prebehne  

o ďalších 30 dni. Viac na www.donorsforum.sk 

V prípade, že pri aktivácii pravidelnej DMS zadáte chybný text alebo názov projektu, tak dostanete spätnú 

SMS s textom: Zbierka s názvom APPA nebola nájdená. Aktiváciu zopakujte, prosím, podľa pokynov  

uvedených na www.donorsforum.sk 

2.2 Každá nasledujúca DMS 

Ďakujeme. Vaša X. DMS PRAVIDELNA PODPORA projektu APPA bola prijatá. Nasledujúca platba prebehne  

o ďalších 30 dni. Viac na www.donorsforum.sk 

2.3 Posledné DMS 

Projekt APPA vám ďakuje za pomoc. Bola realizovaná záverečná platba. Viac na www.donorsforum.sk 

2.4 Ukončenie všetkých DMS projektov v priebehu ročnej podpory 

DMS PRAVIDELNA PODPORA všetkých projektov bola ukončená. Ďakujeme za poskytnutú pomoc. Ďalšie 

projekty a všetko o DMS nájdete na www.donorsforum.sk 

2.5 Ukončenie podpory jedného projektu v priebehu ročnej podpory 

DMS PRAVIDELNA PODPORA projektu APPA bola ukončená. Ďakujeme za poskytnutú pomoc. Všetko o DMS 

nájdete na www.donorsforum.sk 


