REGULAMIN KORZYSTANIA Z WI-FI PLAY
Obowiązuje w dniach od 2.12.2015 r. do dnia 19.12.2015 r.

I.

OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ PROMOCJA NA WAKACJE

1.

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usługi dostępu do (zwanej dalej „Wi-Fi Play”) przez
P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości: 48.856.500,00 PLN, NIP: 9512120077, Regon: 015808609 (zwaną dalej „P4”).
Przed skorzystaniem z usługi Wi-Fi Play, Użytkownik zobowiązany jest do potwierdzenia faktu, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i
akceptuje jego postanowienia.
Usługa Wi-Fi Play jest dostępna na ternie eventów organizowanych przez Coco-Cola Polska (dalej "Eventy") na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 2.12.2015 r. do dnia 19.12.2015 r., których pełna lista dostępna jest na www.ciezarowkicocacola.pl.
W celu nawiązania połączenia należy dysponować odpowiednim urządzeniem (np. komputer, tablet, smartphone) umożliwiającym korzystanie z bezprzewodowej transmisji danych.
P4 zastrzega sobie możliwość ograniczania dostępu do niektórych funkcjonalności usług / usług sieciowych, powodujących degradację jakości
Wi-Fi Play oraz do usług naruszających prawo, w szczególności udostepniających treści pornograficzne, rasistowskie i faszystowskie.
Połączenie z siecią WiFi nie jest szyfrowane w związku z czym istnieje ryzyko przechwycenia danych wysyłanych drogą bezprzewodową przez
osoby trzecie za pośrednictwem sprzętu i oprogramowania służących do tego celu.
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II.

WARUNKI KORZYSTANIA Z WI-FI PLAY NA TERNIE EVENTÓW
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Korzystanie z usługi WiFi Play jest bezpłatne.
Operator dołoży starań aby świadczone przez niego usługi były na jak najwyższym poziomie, równocześnie Operator nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani nie gwarantuje stałego poziomu przepustowości łącza nie
gwarantuje dostępności do wszystkich usług sieciowych.
Operator nie odpowiada za warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia w Wi-Fi Play, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer danych do / z urządzenia Użytkownika.
Operator nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie.
Operator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie.

III.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
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Korzystanie z Wi-Fi Play będzie się odbywało na wyłączne ryzyko Użytkownika.
Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa Rzeczpospolitej Polskiej, którego korzysta z Wi-Fi Play, w szczególności
Użytkownik nie może wykorzystywać Wi-Fi Play do:
2.1. przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie
jest Użytkownik,
2.2. przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
2.3. masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),
2.4. rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,
2.5. udostępniania dostępu do Internetu innym osobom ,w szczególności używania Wi-Fi Play do budowania stałych podsieci,
2.6. permanentnego obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów WWW, IRC, NNTP itp.

IV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia urządzenia, za pomocą którego korzysta z Wi-Fi Play przed nieuprawnionym dostępem z
zewnątrz oraz do używania oprogramowania antywirusowego.
W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub korzystania z Wi-Fi Play w sposób niezgodny z przeznaczeniem, Operator może uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Wi-Fi Play oraz, w przypadku poniesienia przez Operatora szkody w wyniku
korzystania przez Użytkownika z Wi-Fi Play w sposób niezgodny z Regulaminem, zażądać od Użytkownika naprawienia tej szkody.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób korzystania z Wi-Fi Play, w tym za przesyłane i udostępniane treści.
Regulamin dostępny jest na stronie startowej przy połączeniu Użytkownika do WI-Fi Play oraz na www.play.pl.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
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P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000217207, REGON 015808609,
NIP 951-21-20-077, kapitał zakładowy 48 456 500 zł
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