Umowa Licencyjna Oprogramowania
Aplikacji Fon
Korzystanie z aplikacji Telefonii Komórkowej
Witamy w Umowie licencyjnej (Umowa) Oprogramowania Aplikacji Fon
(„Oprogramowanie”) Niniejsza Umowa zawarta jest pomiędzy Użytkownikiem (lub
autoryzowanym Użytkownikiem Oprogramowania) oraz Fon i jego oddziałami.
Fon umożliwia klientom swoich Partnerów (aktualnym oraz potencjalnym zgodnie z
publikacją na stronie internetowej) dostęp do sieci przez Oprogramowanie. Niniejsza
Umowa w żadnym stopniu nie wpływa na warunki użytkowania twojego („ISP”) Dostawcy
Internetowego lub Partnera Fon. Niemniej jednak warunki korzystania z usług Fon lub
Partnera Fon będą pozostawać w mocy pomiędzy Użytkownikiem a Fon czy partnerem
Fon.
Fon daje Użytkownikowi prawo do pobierania, instalacji oraz używania Oprogramowania w
jego urządzeniu mobilnym, zapewniając dostęp do usług Fon albo usług Partnera Fon
zasilanych przez Fon, zgodnie z niniejszymi warunkami.
Aby pobrać i zainstalować Oprogramowanie Użytkownik musi wyrazić zgodę na warunki
Umowy. Ponadto będzie podlegał Warunkom Użytkowania Magazynu Aplikacji, skąd
pobrał aplikację Fon.
Niniejsza Umowa jest umową prawnie wiążąca i powinna być przeczytana w całości. Jeśli
Użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek z warunków, Fon nie udziela licencji na
korzystanie z Oprogramowania. Użytkownik nie powinien go pobrać, tylko anulować lub
przerwać rozpoczętą instalację.
Niniejsza Umowa stosuje się tylko do Licencji Oprogramowania. Niniejsza Umowa w
żadnym stopniu nie wpływa na Regulamin Usług Fon lub Regulamin Usług Partnera Fon,
opublikowany na stronie internetowej Fon. Nie zaakceptowanie niniejszej Umowy nie
będzie miało wpływu na korzystnie z usług Fon i partnerów Fon.
Instalując Oprogramowanie Użytkownik potwierdza, że ma co najmniej 18 lat oraz że
przeczytał, zrozumiał i zaakceptował niniejszą Umowę.
Fon w dowolnym momencie może zmodyfikować niniejszą Umowę, umieszczając na
stronie jej nową wersję. Korzystanie z Oprogramowania po tych modyfikacjach oznacza ich
akceptację.

Lokalizacja uzyskana za pośrednictwem urządzenia mobilnego Użytkownika będzie
wykorzystana tylko do wskazania hotspotów znajdujących się w okolicy. Fon nie będzie
odpowiedzialny za żadne Koszty powstałe w wyniku połączenia się z Fon lub Partnerem
Fon za pomocą sygnału bezprzewodowego Fon.
Hotspoty WiFi nie są własnością Fon ani nie są przez niego zarządzane. Fon nie jest w
stanie oszacować prędkości przekazywani ani pobierana w tych lokalizacjach.

Użytkowanie i ograniczenia
Oprogramowanie, dokumentacja, elektroniczne pliki lokalne zainstalowane lub
wykorzystywane przez instalatora aplikacji są własnością Fon z niewyłączną,
niesublicencjonowaną światową licencją (z wyjątkiem wymienionych poniżej) określoną na
warunkach niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa ustala prawne korzystanie z
Oprogramowania, aktualizacji, wersji poprawionych i zastępujących i wszelkich kopii
Oprogramowania.
Wszystkie prawa nieudzielone w sposób wyraźny i jasny są zastrzeżone przez Fon lub ich
właścicieli.
a. ZABRANIA SIĘ (i) instalacji i osobistego korzystania z Oprogramowania lub aktualizacji
dostarczonych przez Fon (według własnego uznania) z kodem obiektu na wszelkich
urządzeniach, Użytkownik może korzystać z Oprogramowania tylko do użytku
niekomercyjnego lub korzyści. Licencja na korzystanie z Oprogramowania na podstawie
niniejszej Umowy nie wygaśnie, dopóki nie będzie wypowiedziana przez którąkolwiek ze
stron. Umowa może zostać wypowiedziana przez zaniechanie używania Oprogramowania
lub zniszczenie wszystkich jego kopii. Niniejsza Umowa zostanie rozwiązana
automatycznie, jeśli naruszone zostanie jakiekolwiek jej postanowienie, Fon zawiadomi o
tym publicznie na stronie Fon lub wyśle Użytkownikowi pisemne zawiadomienie o
rozwiązaniu.
b. ZABRANIA SIĘ:
(i) dekompilacji, wstecznej inżynierii, demontażu, modyfikacji, wynajmu, leasingu,
wypożyczania lub dystrybucji Oprogramowania (w całości lub częściowo) , tworzenia dzieł
pochodnych, ulepszeń Oprogramowania lub jakiegokolwiek jego elementu.
(ii) instalacji Oprogramowania lub jakiegokolwiek jego składnika na urządzeniu
wyprodukowanym przez użytkownika lub dla użytkownika.
(iii) korzystania z Oprogramowania w nielegalny sposób, do celów niezgodnych z prawem
lub z warunkami niniejszej Umowy.

(iv) korzystania z Oprogramowania do obsługi obiektów nuklearnych, systemów
podtrzymywania życia lub innych krytycznych aplikacji, w których może być zagrożone
życie ludzkie lub mienie. Użytkownik rozumie, że Oprogramowanie nie jest przeznaczone
do wyżej wymienionych celów, i że awaria w takich przypadkach może prowadzić do
śmierci, uszkodzenia ciała, poważnej szkody środowiska naturalnego lub własności, za co
Fon nie ponosi odpowiedzialności.
(v) używania lub eksportowania Oprogramowania z naruszeniem praw Wielkiej Brytanii lub
innych odpowiednich przepisów ustawowych, lub wykonawczych.
(vi) sprzedaży, dzierżawy, wypożyczania, rozpowszechniania, przekazywania
Oprogramowania, dostępu lub czerpania dochodów z użytkowania, lub zapewniania
Oprogramowania osobie trzeciej, dla bezpośrednich korzyści handlowych lub finansowych
oraz innych, jeśli nie było wyraźnej pisemnej zgody Fon. Powyższe warunki podlegają
stosownym przepisom oraz innym ustalonym prawom.

Własność oprogramowania
W przypadku gdy oprogramowanie jest chronione przez prawa autorskie, znaki towarowe,
usługowe, umowy międzynarodowe lub inne prawa własności Wielkiej Brytanii i innych
krajów, Użytkownik zgadza się na przestrzeganie wszelkich stosownych przepisów, jak i
praw autorskich oraz innych ograniczeń zawartych w niniejszej Umowie. Fon jest
właścicielem wszelkich praw, tytułów własności i udziałów Oprogramowania. Na mocy
niniejszej Umowy Licencjobiorca nie ma prawa, tytułu lub udziału w jakiejkolwiek własności
intelektualnej będącej własnością lub licencją Fon, włączając (lecz nie ograniczając się do)
Oprogramowania oraz znaku Fon, oraz nie zawiera z Fon żadnej innej relacji poza umową
Licencjobiorcy z Licencjodawcą.

Usługi oraz Materiały Podmiotów Zewnętrznych
Oprogramowanie może umożliwić dostęp do usług oraz stron internetowych innych
(zbiorowo lub indywidualnie zwane „Usługi”).
Użytkownik rozumie, że korzystając z Usług może napotkać treści, usługi i produkty
mogące być obraźliwe, nieprzyzwoite, budzące zastrzeżenia, identyfikowane lub nie jako
wulgaryzmy, oraz że wyniki każdego wyszukiwania lub wpisania określonego adresu URL
mogą automatycznie i w sposób niezamierzony wygenerować linki, lub odnośniki do tych
budzących zastrzeżenia materiałów. Niemniej jednak, Użytkownik zgadza się na
korzystanie z usług na własne ryzyko, Fon nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści,
które mogą być uznane za obraźliwe, nieprzyzwoite lub niestosowne.

Niektóre Usługi mogą wyświetlać, obejmować lub umożliwiać treści, informacje, aplikacje
oraz materiały podmiotów zewnętrznych („Materiały podmiotów zewnętrznych”) lub
udostępniać linki do stron internetowych tychże podmiotów. Korzystając z Usług,
Użytkownik zgadza się i potwierdza, że Fon nie jest odpowiedzialny za badanie, ocenę
treści, dokładności, kompletności, aktualności, ważności, przestrzegania praw autorskich,
legalności, przyzwoitości, jakości Materiałów oraz stron internetowych podmiotów
zewnętrznych lub jakiegokolwiek innego elementu tychże podmiotów. Fon nie gwarantuje,
nie wspiera, nie przyjmuje do wiadomości i nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec
Użytkownika lub innych za Usługi, materiały lub strony internetowe podmiotów
zewnętrznych oraz za jakiekolwiek inne materiały, produkty i usługi osób trzecich.
Użytkownik zgadza się, że wszelkie Usługi zawierające materiały lub informacje chronione
prawem własności intelektualnej oraz innymi przepisami, w tym prawa autorskie, lecz nie
ograniczając się do nich, oraz że nie użyje ich w sposób inny niż dopuszczalny. Usługi nie
mogą być powielane w żaden sposób. Użytkownik zgadza się nie modyfikować,
wynajmować, pożyczać, sprzedawać, rozpowszechniać, lub tworzyć prac opartych w
jakikolwiek sposób na serwisie Fon ani nie używać go w żaden niedozwolony sposób w
tym, lecz nie ograniczając się do naruszenia prawa czy obciążenia przepustowości sieci.
Ponadto zgadza się na nie korzystnie z Usług w sposób mogący nękać, nadużywać,
śledzić, grozić lub w inny sposób zniesławiać bądź naruszać prawo innej strony. Fon nie
jest w żaden sposób odpowiedzialny za takie wykorzystanie Usługi ani za jakiekolwiek
napastliwe, grożące, oszczercze, obraźliwe lub nielegalne wiadomości, które Użytkownik
mógłby otrzymać w wyniku korzystania z usług.
Dodatkowo usługi oraz materiały podmiotów zewnętrznych, które mogą być widoczne lub
związane z Oprogramowaniem nie są dostępne we wszystkich językach wszystkich krajów.
Fon nie daje gwarancji, że te usługi oraz materiały będą odpowiednie i dostępne w każdym
miejscu. Użytkownik sam wybrał dostęp do tych usług lub materiałów, zrobił to z własnej
inicjatywy i jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów w tym, lecz nie ograniczając
się do przepisów lokalnych. Fon, jego licencjodawcy lub Partnerzy zastrzegają sobie prawo
do zmiany, zawieszenia, usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do Usług w dowolnym
momencie, bez uprzedzenia. Fon w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialny za
usunięcie lub uniemożliwienie ww. usług. Dostawca Aplikacji może bez uprzedzenia i nie
ponosząc odpowiedzialności nałożyć ograniczenia użytkowania i dostępu do niektórych
Usług .
Użytkownik zgadza się na korzystanie z Oprogramowania oraz danych dostępnych za jego
pośrednictwem, na własny, niekomercyjny użytek. Użytkownik nie będzie przekazywał,
kopiował, przenosił lub przekazywał Oprogramowania ani danych dostępnych za jego
pośrednictwem osobom trzecim. Licencja na korzystanie z Oprogramowania, jego
komponentów oraz danych podmiotów zewnętrznych wygaśnie, jeśli przekroczone zostaną
te ograniczenia. W przypadku wygaśnięcia licencji Użytkownik zaprzestanie używania
Oprogramowania, jego komponentów oraz danych podmiotów zewnętrznych. Wszelkie
prawa dotyczące danych osób trzecich, oprogramowania osób trzecich oraz serwerów
osób trzecich, w tym prawo własności są zastrzeżone dla odpowiednich osób trzecich.

Osoby trzecie w ramach niniejszej Umowy mogą dochodzić swoich praw bezpośrednio we
własnym imieniu.
Klauzula jest ważna po wygaśnięciu tej Umowy.

Wsparcie, Aktualizacja Oprogramowania oraz
Dostępność
Pomimo szerokiego zakresu oferowanych usług na urządzeniach mobilnych,
Oprogramowanie Fon nie będzie działało na wszystkich telefonach komórkowych.
Pobieranie i odpowiednia instalacja mogą zależeć od ustawień telefonu komórkowego.
Fon może zapewnić wsparcie lub aktualizacje oprogramowania, ulepszenia lub modyfikacje
Oprogramowania („Wsparcie”) według własnego uznania, mogąc wypowiedzieć niniejsze
wsparcie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Fon może zamienić, zawiesić lub
zakończyć działanie jakiejkolwiek charakterystyki Oprogramowania w dowolnym czasie, w
tym dostępność niektórych funkcji Oprogramowania, bazy danych czy zawartości. Fon
może nałożyć ograniczenia niektórych funkcji i usług, ograniczyć dostęp do części lub
całości Oprogramowania oraz aplikacji strony Fon bez uprzedzenia i nie ponosząc za to
odpowiedzialności. Dodatkowo, w niektórych wersjach Oprogramowania w celu
zwiększenia bezpieczeństwa lub naprawienia błędów, Fon może automatycznie pobrać i
instalować aktualizacje Oprogramowania bez wcześniejszego powiadomienia.
Niekiedy Fon może automatycznie pobrać najnowszą wersję Oprogramowania i
powiadomić Użytkownika, że jest gotowa do zainstalowania. Pobieranie Oprogramowanie
może zostać ograniczone przez (ISP) dostawcę usług internetowych oraz sieć. W celu
aktualizacji Oprogramowania należy zaakceptować najnowszą wersję Umowy. Fon jest
odpowiedzialny wyłącznie za utrzymanie oraz wsparcie niniejszej aplikacji.
Fon ma możliwość zawieszenia dostępu do usług przez Oprogramowanie. Fon może
zrobić to z jakiegokolwiek powodu, a w szczególności podczas przeprowadzania prac
konserwacyjnych Oprogramowania lub systemów oprogramowanie wspierających.

Opłaty za dane i dostęp
Użytkownik uznaje, że wyszukiwarka hotspotów wymaga danych dostępu. O ile nie
stwierdzono inaczej, Fon nie będzie pobierał opłaty za usługę, jednak operator może jakieś
stosować.

Opłata za dane dostępu może być stosowana przez dostawcę sieci w zależności od taryfy
indywidualnej. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty z tym związane. Jeśli
Użytkownik będzie używał Oprogramowania sieci zagranicznych, koszty użytkowania mogą
być znacznie wyższe niż w kraju ojczystym.
Fon nie jest w stanie zagwarantować standardów łączności uzyskanej przez telefon
komórkowy. Może ona zależeć od taryfy, Umowy użytkownika z Fon Partnerem lub
operatorem sieci komórkowej, od telefonu komórkowego lub odległości od Hotspotu.
Problemy z łącznością mogą wynikać z umowy z partnerem Fon ograniczającej dostęp do
sieci.
Fon nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne problemy z łącznością.
Klauzula jest ważna po wygaśnięciu niniejszej Umowy.

Zrzeczenie się odpowiedzialności
Użytkownik korzysta z oprogramowania na własne ryzyko.
Fon, jego urzędnicy, dyrektorzy, pracownicy, wykonawcy, agenci, oddziały, (zbiorczo
„Podmioty Fon”), wyraźnie nie udzielają żadnych gwarancji, jasnych lub dorozumianych,
dotyczących Oprogramowania oraz danych uzyskanych za jego pośrednictwem,
dokładności, terminowości, kompletności i adekwatności Oprogramowania lub informacji
uzyskanych za jego pośrednictwem, włączając domniemane gwarancje tytułu, zgodności z
przeznaczeniem, odpowiedniej jakości, przydatności do określonego celu oraz
nienaruszalności.
Jeśli Oprogramowanie lub dane uzyskanie przez Oprogramowanie okażą się wadliwe,
Użytkownik (a nie Podmioty Fon) bierze na siebie odpowiedzialność za koszty naprawy,
nawet jeśli Podmioty Fon były poinformowane o możliwości wystąpienia tej wady lub
uszkodzenia.

Ograniczenie odpowiedzialności
Niezależnie od innych postanowień, żaden z warunków niniejszej Umowy nie będzie
wykluczać ani ograniczać odpowiedzialności żadnej ze stron za oszustwo, świadome
wprowadzanie w błąd, śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem.
Fon nie będzie ponosił odpowiedzialności za roszczenia i zobowiązania wynikające lub
związane z korzystaniem z Oprogramowania przez Użytkownika, lub osoby trzecie.

Fon nie będzie odpowiedzialny za wszelkie bezpośrednie, przypadkowe, wyjątkowe,
pośrednie lub wtórne szkody wynikające z korzystania, lub niemożności korzystania z
Oprogramowania, lub danych uzyskanych za jego pośrednictwem,... Szkody wyłączone
przez tę klauzulę obejmują, nie ograniczając się do komputera osobistego Użytkownika,
oprogramowania, strat lub szkód danych firmowych Użytkownika, utraconego dochodu
bądź możliwości biznesowych, związanych lub spowodowanych, pośrednio lub
bezpośrednio przez awarię usługi, sprzętu, linii lub jakiekolwiek inny błąd.
Informacje dostarczone przez Oprogramowanie mogą być opóźnione, niedokładne,
zawierające błędy lub pominięcia, Fon nie ponosi za to odpowiedzialności. Fon może
zmienić lub zaprzestać wszelkich funkcji Oprogramowania, działania wszystkich lub
jakiejkolwiek funkcji czy technologii Oprogramowania w dowolnym czasie bez uprzedniego
powiadomienia.

Brak ogólnego odstąpienia; rozdzielność
postanowień
Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nielegalne,
nieważne lub niewykonalne, w całości lub po części, niniejsze postanowienie (lub jego
część) zostanie usunięte jako nielegalne, nieważne lub niewykonalne, nie mając wpływu na
legalność, ważność, wykonalność pozostałych postanowień Umowy.

Obowiązujące prawo
Niniejsza Umowa stanowi całość oraz porozumienie między stronami odnośnie do
Oprogramowania i w tym zakresie zastępuje wszelkie poprzednie umowy, porozumienia i
przedsięwzięcia. Niniejsza Umowa oraz relacje między Użytkownikiem i Fon są regulowane
przez prawo Anglii i Walii bez względu na sprzeczność z innymi przepisami prawa.
Użytkownik oraz Fon zgadzają się na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i
Walii.

