Regulamin korzystania z usługi „Bezprzewodowy dostęp do Internetu”
§1

1.Niniejszy Regulamin określa zasady i zakres korzystania z usługi bezprzewodowego dostępu
do Internetu za pośrednictwem sieci punktów dostępowych w standardzie IEEE 802.11b/g
(dalej Usługa).
2.Usługa świadczona jest przez Firmę Handlowo-Usługową EL-PRZEM Pawelski Przemysław
Lubań 63/4 83-422 Nowy Barkoczyn , wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod
nr 687 , dn. 30-10-2007r
§2

1.Usługa świadczona jest na rzecz osób (dalej Użytkownicy), które uregulowały opłatę za
korzystanie z Usługi, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
2.Usługa sprzedawana jest na jeden komputer i jednego Użytkownika.
3.Umowa na korzystanie z usługi jest umową ustną na czas nie określony z możliwością
rozwiązania i zaprzestania korzystania z usługi.
4.Użytkownik jak i dostawca mogą rozwiązać umowę w dowolnej chwili jednak nie później niż 7
dni przed końcem zakończenia każdego miesiąca bez podania przyczyny. Informując
telefonicznie, SMS, lub listownie.
5.W przypadku dokonania opłaty za czasową możliwość korzystania z Usługi, okres
korzystania z niej biegnie nieprzerwanie od chwili uruchomienia usługi, niezależnie od
wylogowania się z sieci i ewentualnego ponownego logowania.
6.Po dokonaniu opłaty za Usługę Użytkownik otrzymuje dostęp umożliwiający korzystanie z
Usługi.

§3

1.Przed skorzystaniem z Usługi każdy Użytkownik winien zapoznać się z postanowieniami
niniejszego regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z Usługi oznacza jednocześnie jego
akceptację. Reklamacje będące następstwem niezastosowania się do postanowień niniejszego
Regulaminu nie będą uwzględniane.
2.Użytkownikowi nie wolno używać udostępnionej sieci między innymi do następujących celów:
1)przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem
ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik;
2)przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek prawa osobiste;

3)masowego rozsyłania niezamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym
(tzw. spam);
4)transmisji pakietów IP z fałszywym adresem nadawcy;
5)prób nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących w
posiadaniu innych użytkowników sieci;
6)rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić
komputery innych użytkowników sieci;
7)obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie niektórych usług
sieciowych, np. serwerów WWW, IRC, NNTP itp.;
8)budowania stałych podsieci, jak również udostępniania połączenia internetowego
innym urządzeniom sieciowym;
9)zakłócania lub utrudniania działania sieci w inny sposób, niż wymienione powyżej.

3.W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu jak i
niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z Usługi, Dostawca ma prawo do zablokowania
dostępu do sieci bezprzewodowej.
W takich przypadkach Użytkownikowi nie przysługują
odszkodowawcze, w tym roszczenia o zwrot uiszczonej opłaty.

jakiekolwiek

roszczenia

4.Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje Usługę, w tym
za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności
karnej za działanie niezgodne z prawem.
5.Za skutki wynikające z korzystania z Usługi, powstałe w związku ze znajomością przez osoby
trzecie hasła Użytkownika, wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
§4

1.Dostawca nie gwarantuje poprawnego działania wszystkich technologii sieciowych, np.
niektórych rozwiązań tunelowania (VPN).
2.Dostawca zastrzega sobie prawo do rejestrowania ruchu sieciowego oraz przetwarzania
danych osobowych Użytkowników wyłącznie w celu wykonania Usługi.

3.Dostawca nie odpowiada za przerwy techniczne w działaniu Usługi spowodowane
zdarzeniami od niej niezależnymi i na które nie miała wpływu, powodującymi czasowy brak
pokrycia terenu, na którym świadczona jest Usługa (np. w wyniku niekorzystnych warunków
atmosferycznych), obniżenie przepustowości łącza, przerwy w działaniu lub inne utrudnienia w
korzystaniu z Usługi.

4.Dostawca nie odpowiada za:
1)nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem
ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie;

2)szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie;
3)działania Użytkownika w sieci, w tym w zakresie szkód przez nich poczynionych;

4)dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika;
5)szkody, jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z Usługi, a w szczególności
za:
a)utratę danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika;
b)ujawnienie danych Użytkownika;
c)opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem
transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie do
sieci.

5.Reklamacje z tytułu korzystania z Usługi należy zgłaszać w formie pisemnej do dostawcy
usługi.

