WARUNKI KORZYSTANIA
Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2015
Witamy w Fon! Korzystając z sieci Fon zgadzasz się z Regulaminem korzystania z usług
Fon (RK) oraz Polityką Prywatności. Prosimy o uważnie przeczytanie Regulaminu, gdyż reguluje
on prawa Użytkownika. Użytkownik, który nie zaakceptuje niniejszego RK nie ma prawa do
korzystania z usług Fon.
Fon Wireless Limited (zwana dalej „Fon” lub „my”) jest spółką zarejestrowaną w Wielkiej
Brytanii pod numerem 5661131 z siedzibą pod adresem 25 Farringdon Street, EC4A 4AB,
Londyn.
Fon jest bezprzewodową siecią opartą na hotspotach dostarczanych przez jej użytkowników.
Poprzez dokonanie rejestracji Użytkownik dołącza do sieci Fon, uzyskując dostęp do Fon
Spotów na całym świecie.

I. Usługi Fon

Kogo dotyczy ten Regulamin?
Regulamin określa sposób świadczenia usług Fon dla jego członków lub gości, zwanych tutaj
„Użytkownikami”, „Członkami” oraz „Gośćmi”.
Treści, produkty i usługi zawarte na stronie Fon nie są skierowane do rezydentów krajów, w
których jurysdykcja traktuje owe treści jako nieautoryzowane lub niedozwolone.
O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, niniejszy regulamin wraz z formularzem rejestracji,
Polityką Prywatności Fon, oraz w stosownych wypadkach Licencją Oprogramowania
Użytkownika Fon i Umową Licencyjną Oprogramowania Aplikacji Fon, zwaną dalej „Umową”,
reguluję relację umowną pomiędzy Fon i Członkami oraz Gośćmi Fon.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie będzie opierał się na innych oświadczeniach niż
te zawarte w niniejszej Umowie. Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni i posiada zdolność
prawną do podpisania niniejszej Umowy. Użytkownik zawierający Umowę w imieniu firmy
oświadcza, że jest do tego upoważniony lub przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność
w przypadku, gdy nie posiada upoważnienia.

Kto ma dostęp do Fon Spotu?
Aby stać się Członkiem lub Gościem Fon należy zarejestrować się na stronie, potwierdzić
zapoznanie się z Regulaminem i Polityką Prywatności oraz innymi stosownymi warunkami
I wyrazić zgodę na zawarte w nich postanowienia.
Członkowie Fon posiadają nieograniczony dostęp do wszystkich Fon Spotów. Goście Fon muszą
zakupić przepustkę Fon lub na podstawie promocji bądź innej umowy między Fon a
podmiotami zewnętrznymi otrzymać ograniczony lub nieograniczony dostęp do usług Fon.
Aby uzyskać dostęp do Fon Spotów, Członkowie lub Goście Fon muszą zarejestrować się na
stronie Fon albo partnera Fon.
Członkowie Fon powinni upewnić się, że umowa z ich dostawcą usług internetowych pozwala
na dzielenie przepustowości sieci. Członkowie Fon są w pełni odpowiedzialni za przestrzeganie
zobowiązań wobec dostawcy usług internetowych.
Rejestracja Konta Fon
W trakcie procesu rejestracyjnego Użytkownik poproszony będzie o podanie imienia i nazwiska
oraz innych danych osobowych. Należy podać dokładne i pełne informacje. Dane powinny być
aktualne.
W celu rejestracji do sieci Fon należy wypełnić formularz elektroniczny znajdujący się na
stronie internetowej, podając pełne i poprawne dane.
Użytkownik będzie miał możliwość wyboru nazwy użytkownika, którą powinien zapamiętać i
przechowywać w bezpiecznym miejscu. Użytkownik powinien zapamiętać hasło i nie dzielić się
nim z innymi.
Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego informowania Fon o możliwości niewłaściwego
wykorzystania nazwy użytkownika lub hasła, włączając kradzież, zagubienie, nieupoważnione
użycie, w celu natychmiastowej anulacji hasła i nazwy użytkownika. Firma Fon pozostaje
zwolniona z odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego wykorzystania nazwy użytkownika
lub hasła przez nieupoważnione osoby trzecie, do momentu powiadomienia.
Należy poinformować Fon o jakichkolwiek zmianach w danych podanych w formularzu
rejestracyjnym, jak również o jakichkolwiek późniejszych modyfikacjach tychże informacji.
Wszelkie dane i informacje gromadzone i przechowywane przez Fon podlegają Polityce
Prywatności Fon.

Opis Usług Fon
Usługi oferowane przez Fon polegają na:





Umożliwianiu dostępu do Fon Spotów.
Dostarczaniu informacji o lokalizacji Fon Spotów.
Uwierzytelnianiu i rejestracji dostępu
Umożliwianiu Gościom Fon dostępu do Fon Spotów poprzez sprzedaż Przepustek

Członkowie i Goście Fon mogą podłączyć się do sieci Fon przez wszystkie dostępne Fon Spoty.
Aby połączyć się z siecią Fon, Użytkownik musi wybrać Fon Spot, zalogować się za
pośrednictwem strony albo portalu Fon, używając nazwy użytkownika oraz hasła.
Fon zweryfikuje poprawność danych i zgodnie z niniejszą Umową pozwoli na połączenie z Fon
Spotem.
Fon poinformuje Użytkownika o dostępnych aktualizacjach Oprogramowania Fon.

II. Członkowie Fon

Jak stać się Członkiem Fon?
Można stać się Członkiem Fon, akceptując niniejszą Umowę oraz kupując router Fon lub router
partnera Fon z zainstalowaną opcją Fon. W przypadku posiadania routera niekompatybilnego z
Oprogramowaniem Fon Użytkownik będzie musiał nabyć go na stronie Fon.
Instalacja i aktywacja Oprogramowania Fon oraz Fon Spotu.
Po rejestracji w sieci Fon i akceptacji Umowy Użytkownik będzie mógł pobrać, zainstalować i
wykorzystywać Oprogramowanie Fon. Użytkownik zobowiązany jest przeprowadzić instalację
Oprogramowania Fon zgodnie z instrukcjami opublikowanymi na stronie internetowej Fon.
Użytkownik akceptuje i rozumie, że firma Fon nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody
wynikające z nieodpowiedniej instalacji oprogramowania Fon.
W przypadku zaobserwowania jakiejkolwiek właściwości sprzętu, oprogramowania czy usługi
Fon mogącej wywołać szkodę, Użytkownik natychmiast zgłosi ten fakt w Centrum pomocy
online dla użytkownika końcowego.

Fon Spot będzie aktywny i gotowy do użytku po rejestracji i poprawnej instalacji
Oprogramowania oraz Routera Fon.
Po wejściu w życie niniejszej Umowy, Fon może publikować informacje o lokalizacji Fon Spotów
każdego zarejestrowanego Członka Fon. Jest to niezbędne, aby umożliwić innym Członkom
dostęp do usługi.
Goście Fon będą mogli podłączać się do Fon Spotów po rejestracji w sieci Fon i zakupieniu
przepustki Fon, na warunkach określonych w punkcie „Goście Fon”.
Prawa i obowiązki Członka Fon
Rejestrując się jako Członek Fon, Użytkownik zgadza się na utworzenie Fon Spotu w momencie
podłączenia routera Fon do sieci. Za jego pośrednictwem inni użytkownicy będą mogli łączyć
się z Internetem. Zgodnie z niniejszą Umową w zamian za utrzymanie I udostępnianie Fon
Spotu Użytkownik ma prawo do korzystania ze wszystkich Fon Spotów.
Użytkownik, który kupi router Fon i zarejestruje się jako Członek Fon może aktywować i
połączyć konto Fon z kontem PayPal, co uprawni go do udziału w zyskach ze sprzedaży
przepustek osobom korzystającym z jego Fon Spotu, lecz pozbawi możliwości korzystania z Fon
Spotów innych Użytkowników. Należy pamiętać, że opcja ta nie jest dostępna we wszystkich
krajach.
Członek Fon nie może podłączyć się jednocześnie do kilku Fon Spotów naraz, ale ma prawo
udzielania nieograniczonego dostępu do własnego Fon Spotu wybranym użytkownikom,
których dokładna liczba będzie ustalana okresowo przez Fon.
Użytkownik będący Członkiem Fon zgadza się na utrzymanie aktywnego Fon Spotu przez 24
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zapewniając dostęp do Internetu innym Członkom i
Gościom Fon.
W celu zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania Fon Spotów Członkowie Fon powinni
używać wyłącznie oficjalnych wersji Oprogramowania Fon.
Użytkownik zgadza się na korzystanie z usług Fon wyłącznie do celów zgodnych z prawem. W
przypadku użycia usług Fon do celów niezgodnych z prawem, do przekazywania nielegalnych
lub niezgodnych z prawem treści, naruszenia Regulaminu, Polityki Prywatności, Warunków
Użytkowania Strony Internetowej i Portalu Fon oraz Licencji Oprogramowania Użytkownika
Fon, Fon ma prawo bezzwłocznego odłączenia Fon Spotu od sieci Fon i wypowiedzenia
niniejszej Umowy.
Korzystając z Fon Spotu innego Członka Fon, Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać
usługi do przesyłania lub pobierania dużych plików oraz nie nadużywać usługi w sposób,

który mógłby powodować obniżenie jakości usługi po stronie właściciela Fon Spota lub jego
innych użytkowników.

III. Goście Fon

Aby stać się Gościem Fon, Użytkownik musi zarejestrować się na stronie Fon, kupić Przepustkę
Fon za pomocą dostępnych sposobów płatności bądź otrzymać ograniczony lub nieograniczony
dostęp do usługi Fon na podstawie promocji lub innej umowy między Fon a podmiotami
zewnętrznymi.
Obowiązujące stawki podane są na stronie internetowej i w portalu Fon. Goście Fon mogą
w każdej chwili uzyskać informacje o obowiązujących stawkach na stronie albo w portalu Fon.
Stawki zawierają podatek pośredni oraz inne stosowne opłaty i zależą od kraju.1
Metody płatności za dostęp do usługi Fon podane są na stronie Fon i będą proponowane
Gościom Fon podczas rejestracji.
Gość Fon zobowiązany jest zapłacić odpowiednią kwotę w zależności od wybranej Przepustki.
Fon zastrzega sobie prawo do zmiany cen, promocji lub zniżek produktów oraz usług w
dowolnym momencie. Kontynuacja korzystania z usług po zmianie cen oznacza ich akceptację.
Użytkownik zgadza się na korzystanie z usług Fon wyłącznie do celów zgodnych z prawem. W
przypadku użycia usług Fon do celów niezgodnych z prawem, do przekazywania nielegalnych
lub niezgodnych z prawem treści, naruszenia Regulaminu, Polityki Prywatności, Warunków
Użytkowania Strony Internetowej i Portalu Fon oraz Licencji Oprogramowania Użytkownika
Fon, Fon ma prawo bezzwłocznego odłączenia Fon Spotu od sieci Fon i wypowiedzenia
niniejszej Umowy.
Goście Fon podlegają tym samym zobowiązaniom, co jego Członkowie.

IV. Obowiązki Fon

Fon zobowiązuje się zapewniać ikontrolować dostęp do Fon Spotów, sprawdzając i
potwierdzając autentyczność Członków i Gości Fon uzyskujących połączenie się za
pośrednictwem Fon Spotów.
W Polsce koszt wysłania wiadomości SMS o treści FON na numer 7368 wynosi 3 zł/3,69 zł z VAT.
Koszt wysłania wiadomości SMS o treści FON na 7468 wynosi 4 zł/4,92 zł VAT.
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Fon rejestrować będzie liczbę oraz typ użytkowników uzyskujących dostęp do hotspotów.
Fon zobowiązuje się do odpowiedniej zapłaty Członkom Fon, którzy aktywowali i powiązali
swoje konto z kontem PayPal w krajach, w których opcja ta jest dostępna.
Jakość usługi
Fon nie może zagwarantować stałego poziomu łączności poprzez telefon komórkowy oraz inne
urządzenia bezprzewodowe.
Może ona zależeć od odległości od Fon Spotu. Problemy z łącznością mogą być skutkiem
ograniczeń dostępu do sieci wynikających z postanowień umowy zawartej z partnerem Fon.
Fon nie może zagwarantować szybkości dostępu lub szybkości transmisji danych. Fon nie
ponosi odpowiedzialności za potencjalne problemy z łącznością.
W przypadku stwierdzenia wykorzystywania usługi do celów niezgodnych z prawem Fon
zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub unieważnienia konta Fon.
Zasady zwrotu kosztów
Fon gwarantuje 80% funkcjonalność usług uwierzytelniających w ciągu 24 godzin.
Jeśli Użytkownik zakupił Przepustkę, Fon oferuje możliwość zwrotu kosztów lub wymiany
Przepustki w następujących przypadkach:


Przepustka nie została aktywowana poprzez Portal dostępu;



Przepustka nie straciła ważności (Przepustkę można aktywować w ciągu jednego (1)
roku od daty zakupu); lub



Użytkownik nie może nawiązać połączenia lub utracił połączenie z hotspotem Fon
z powodu pogorszenia się dostępności usługi przez sieć.

Dodatkowo Fon oferuje zwrot kosztów lub wymianę Przepustki, jeśli usługa została przerwana
z powodu wystąpienia nieoczekiwanych problemów technicznych.
Decyzję o zwrocie kosztów lub wymianie w opisanych wyżej przypadkach podejmuje firma Fon
wedle własnego uznania. Wysokość zwrotu oraz zasadność wymiany Przepustki są ustalane
racjonalnie w oparciu o zapisy połączeń internetowych.
Zwrot kosztów lub wymiana nie przysługują w przypadku braku połączenia z Internetem
z powodu usterki urządzenia Użytkownika lub nieprawidłowej konfiguracji tego urządzenia.

Dla zachowania przejrzystości, Fon oferuje następujące rodzaje Przepustek2:


1-godzinna: Zapewnia dostęp do sieci przez czas do 60 minut. Przepustka ta wygasa po
upływie 60 minut od aktywacji w Portalu dostępu. Niewykorzystany w ramach tej
Przepustki czas zostanie zapisany na koncie Użytkownika i nie wygaśnie do momentu,
w którym Użytkownik zdecyduje się wykorzystać ten czas.



1-dniowa: Zapewnia dostęp do sieci przez czas do 24 godzin. Przepustka ta wygasa po
upływie 24 godzin od aktywacji w Portalu dostępu. Niewykorzystany w ramach tej
Przepustki czas zostanie zapisany na koncie Użytkownika i nie wygaśnie do momentu,
w którym Użytkownik zdecyduje się wykorzystać ten czas.



5-dniowa: To pakiet pięciu pojedynczych jednodniowych Przepustek umożliwiających
dostęp do Internetu. Pierwsza Przepustka wygasa po upływie 24 godzin od jej
aktywacji w Portalu dostępu. Pozostałe cztery przepustki zostaną zapisane na koncie
Użytkownika dla przyszłych połączeń. Niewykorzystany w ramach każdej z pięciu
Przepustek czas zostanie zapisany na koncie Użytkownika i nie wygaśnie do momentu,
w którym Użytkownik zdecyduje się wykorzystać ten czas.



1-miesięczna: Zapewnia dostęp do sieci przez czas do 30 dni. Przepustka ta wygasa po
upływie 30 dni od aktywacji w Portalu dostępu. Niewykorzystany w ramach tej
Przepustki czas zostanie zapisany na koncie Użytkownika i nie wygaśnie do momentu,
w którym Użytkownik zdecyduje się wykorzystać ten czas.

Fon rozpatruje zasadność roszczeń o zwrot kosztów złożonych do trzydziestu (30) dni od
aktywacji Przepustki w Portalu dostępu, a w przypadku przepustek wielodniowych – od
ostatniej aktywacji Przepustki.
W przypadku roszczeń złożonych po tym czasie Fon może, wedle własnego uznania, przyznać
jedynie Przepustkę grzecznościową.
Po pozytywnym rozpatrzeniu roszczenia Użytkownik otrzyma zwrot kosztów w sposób, w jaki
dokonał zakupu lub poprzez PayPal, wedle uznania Fon.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z działem Obsługi Klienta
Fon lub przesłanie zgłoszenia do Centrum pomocy online dla użytkownika końcowego.
Zobowiązania Członków Fon, którzy powiązali konto Fon z kontem PayPal.
Fon zobowiązuje się wypłacać stosowne wynagrodzenie Członkom Fon korzystającym z opcji
udostępniania Fon Spotu w zamian za wynagrodzenie pieniężne. Wysokość wynagrodzenia
obliczana jest procentowo od zysku netto ze sprzedaży Przepustek zakupionych za
pośrednictwem Fon Spotu danego Członka, nie wliczając podatku bezpośredniego i innych
stosownych opłat.
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Fon zastrzega sobie prawo zmiany rodzajów Przepustek oraz ich cen wedle uznania.

Członek Fon może uzyskać dostęp do aktualnych informacji o bieżącym oprocentowaniu i o
innych stawkach na stronie Fon. Stawki zawierają odpowiednie wartości podatku
bezpośredniego i inne stosowne opłaty.
Płatności będą rozliczane kiedy kwota należna Członkowi Fon osiągnie sumę pozwalającą na
wykonanie płatności zgodnie z informacją podaną na stronie Fon.
Obsługa klienta
Celem Obsługi Klienta Fon jest udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące świadczonych usług
Fon. Użytkownik Fon może skontaktować się z działem Obsługi Klienta, przesyłając zgłoszenie
do Centrum pomocy online dla użytkownika końcowego.
Wszelkie skargi dotyczące usług Fon powinny być kierowane w formie pisemnej na adres
Obsługi Klienta, w ciągu miesiąca od momentu stwierdzenia wady. W ciągu miesiąca od
otrzymania skargi Użytkownik będzie poinformowany o jej akceptacji lub odrzuceniu.

V. Prawo Własności Intelektualnej i Przemysłowej

Aby zachować dostęp do najwyższego standardu usług, należy korzystać wyłącznie z
oryginalnych wersji oprogramowania Fon.
Fon, symbol Fon, logo oraz grafiki są chronionymi przez prawo znakami towarowymi Fon. W
momencie rozwiązania umowy Użytkownik traci prawo do używania symbolu, logo oraz grafik
Fon.
Użytkownik rozumie, że urządzenia, oprogramowanie i usługi Fon są chronione prawami
własności intelektualnej i przemysłowej, a prawa Fon do tej własności są chronione..
Użytkownik będzie przestrzegał prawa własności intelektualnej i przemysłowej, nawet po
wygaśnięciu niniejszej Umowy.
Użytkownik zgadza się, że wszelkie usługi obejmujące materiały lub informacje chronione przez
prawo własności intelektualnej lub inne prawa, w tym prawa autorskie, lecz nie ograniczając
się do nich, są pod ochroną oraz że nie będą wykorzystywane w sposób inny niż dopuszczalny.
Użytkownik akceptuje, że wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej, Usługi oraz
inne treści zawarte na stronie i portalu Fon (włączając, tylko dla celów informacyjnych i bez
ograniczeń, markę, logotypy, teksty, obrazy, grafiki itd.) są chronione przez prawo. Powielanie,
rozpowszechnianie, publliczne przekazywanie lub wykorzystywanie w inny sposób bez
zezwolenia posiadacza praw jest surowo zabronione.

Przetwarzanie usługi w jakikolwiek sposób jest zabronione. Użytkownik nie będzie
modyfikował, wynajmował, pożyczał, sprzedawał, rozpowszechniał, kopiował, przenosił i
przekazywał oprogramowania ani informacji uzyskanych przez oprogramowanie osobom
trzecim, ani też nie będzie tworzył usług pochodnych Fon, oraz wykorzystywał usługi Fon w
jakikolwiek nieautoryzowany sposób, w tym między innymi do naruszenia prawa lub
obciążenia przepustowości sieci.
Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Usług do nękania, prześlanowania,
śledzenia, grożenia zniesławiania bądź naruszania w inny sposób praw innej strony. Fon nie jest
w żaden sposób odpowiedzialny za takie wykorzystanie Usługi przez Użytkownika ani za
jakiekolwiek napastliwe, grożące, oszczercze, obraźliwe lub nielegalne wiadomości, które
Użytkownik mógłby otrzymać w wyniku korzystania z usług Fon.
Użytkownik nie będzie używał oprogramowania Fon, znaku towarowego ani innych informacji
uzyskanych przez Oprogramowanie do celów innych niż dla własnego, niekomercyjnego
użytku.
Nieprzestrzeganie niniejszych ograniczeń spowoduje wygaśnięcie licencji na korzystanie
z Oprogramowania i jego elementów oraz usług i informacji dostarczanych przez strony trzecie.
W przypadku wygaśnięcia licencji Użytkownik zaprzestanie korzystania z Oprogramowania
i jego elementów oraz usług i informacji dostarczanych przez strony trzecie. Wszelkie prawa
dotyczące danych stron trzecich, oprogramowania stron trzecich oraz serwerów stron trzecich,
w tym prawo własności, są zastrzeżone. Strony trzecie w ramach niniejszej Umowy mogą
dochodzić swoich praw bezpośrednio we własnym imieniu.

VI. Warunki korzystania ze strony internetowej

Dostęp do strony jest otwarty i bezpłatny. Niektóre usługi lub treści podmiotów zewnętrznych
oferowane na stronie będą wymagały jednak uprzedniej zgody, lub dalszych porozumień
między Fon a jego partnerami.
Wykorzystanie strony internetowej Fon oraz powiązanych witryn
Treści zawarte na stronie internetowej Fon są skierowane do konsumentów. Wszelki
nieautoryzowany użytek w celach komercyjnych albo odsprzedaż zawartości strony jest
zabroniony bez uprzedniej, pisemnej i wyraźnej zgody Fon.
Użytkownik odwiedza, przegląda i wykorzystuje stronę internetową na własną
odpowiedzialność. W związku z tym Użytkownik powinien dokładnie stosować się do wszelkich
instrukcji Fon dotyczących używania strony i treści na niej zawartych.

Użytkownik zobowiązany jest do sumiennego i legalnego korzystania z treści, a w szczególności
od powstrzymania się od:




I. Używania treści do celów, których skutki będą nielegalne, niewłaściwe, niezgodne z
ogólnie przyjętymi normami porządku publicznego;
II. Nagrywania, kopiowania, rozpowszechniania, publicznego udostępniania poprzez
jakikolwiek środek łączności, zmiany, modyfikacji zawartościbez wyraźnej zgody właściciela;
III. Jakiegokolwiek wykorzystywania zawartości strony, a w szczególności informacji na
niej się znajdujących w celu reklamy, sprzedaży bezpośredniej lub jakichkolwiek innych
celów handlowych, przesyłania niechcianych wiadomości lub spamu, a także w celach
marketingowych lub ujawniania jakiejkolwiek wyżej wymienionej informacji .

Ograniczenie odpowiedzialności za Treści i Usługi
Fon oferuje treści i usługi wykorzystując wszystkie dostępne środki techniczne w celu
zaspokojenia potrzeb użytkowników.
Jeśli uzna to za niezbędne, Fon może dokonać dowolnych zmian, korekty, ulepszenia lub
modyfikacji informacji dot. treści i usług znajdujących się na stronie Fon bez narażenia się na
roszczenia o odszkodowanie lub inny sposób uznania odpowiedzialności.
Fon nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub straty jakiegokolwiek rodzaju będące
skutkiem dostępności czy działania strony Fon. Niemniej jednak Fon podejmie wszelkie
możliwye starania w celu przywrócenia usługi w razie usterki technicznej.

VII. Postanowienia końcowe

Rozwiązanie, zmiana lub przeniesienie Umowy.
Zarówno Fon, jak i Użytkownik może zdecydować o rozwiązaniu Umowy w dowolnym czasie.
W celu rozwiązania umowy Użytkownik powinien wypełnić i przesłać do Fon formularz
kontaktowy z zachowaniem piętnastodniowego (15) terminu wypowiedzenia. Fon ma prawo
rozwiązania niniejszej Umowy w dowolnym terminie, z jakiegokolwiek powodu, w tym
między innymi z przyczyny naruszenia lub dowodu naruszenia któregokolwiek postanowienia
niniejszej Umowy. Ponadto Fon może zawiesić lub unieważnić dostęp, jeśli uzna, że Członek
Fon narusza obowiązki lub etykę niniejszego Regulaminu.
Fon poinformuje Użytkownika o zamiarze rozwiązania Umowy, wysyłając e-mail na adres
podany podczas rejestracji. Niniejsza Umowa wygaśnie w trybie natychmiastowym dla obu

stron. Niemniej jednak, Fon nadal będzie przestrzegać zasad ochrony danych osobowych, a
Użytkownik nadal przestrzegał praw własności intelektualnej Fon.
Fon ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Umowie w dowolnym momencie.
Zmiany w regulaminie spowodowane wprowadzaniem nowych funkcji, właściwości i
charakterystyki sprzętu, oprogramowania oraz usług są nieodzowne. Informacje na temat
zmian zostaną wysłana drogą elektroniczną na miesiąc przed ich wejściem w życie. Jeśli
Użytkownik nie będzie zadowolony ze zmian bądź wpłyną one negatywnie na jakość odbioru
usługi, ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy. Fon może zakończyć, zawiesić lub
przerwać dostęp do zawartości strony internetowej Fon w dowolnym momencie bez
zawiadomienia. Użytkownicy nie mają prawa do odszkodowania z tego tytułu. Fon zgodnie z
niniejszą Umową ma możliwość przeniesienia lub cesji postanowień niniejszej Umowy na inny
powiązany podmiot. Przejmujący przejmie wszelkie prawa i obowiązki Fon zawarte w niniejszej
Umowie. Użytkownik akceptuje wyżej wymienione przeniesienia i cesje.
Ograniczenie odpowiedzialności
Fon na mocy niniejszej Umowy ponosi odpowiedzialność wyłącznie za straty będące
przewidywalną, racjonalną konsekwencją naruszenia umowy.
Fon nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek innych usług lub produktów
oferowanych bądź reklamowanych przez usługę Fon lub uzyskanych za pośrednictwem łączy
oraz na podstawie wszelkich informacji bądź porad, do których Użytkownik uzyskał dostęp
dzieki usługom Fon..
Fon nie ogranicza swojej odpowiedzialności względem (a) niedbałości lub oszustwa (b) śmierci
lub obrażeń.
Klauzula salwatoryjna
Jeśli sąd lub inny kompetentny urząd uzna, że jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy
jest nielegalne, nieważne lub niewykonalne, niniejsze postanowienie zostanie usunięte, a
pozostała część przepisów będzie nadal obowiązywać.
Pełna Umowa
Niniejszy regulamin wraz z Polityką Prywatności oraz (gdzie stosowne): Umową Licencyjną
Oprogramowania Aplikacji Fon, Umową Licencyjną Oprogramowania lub innych
dodatkowych warunków zaakceptowanych w ramach procesu rejestracji nowej usługi bądź
dodatkowych usług, stanowi końcową i pełną umowę między Użytkownikiem a Fon odnośnie
do świadczonych usług i produktów, i tym samym zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy.
Prawo i jurysdykcja

Niniejsza Umowa jest zgodna z prawem Anglii, bez względu na sprzeczności wynikające z zasad
prawa innych krajów, a strony niniejszym wyrażają zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji
sądów angielskich.

VIII. Definicje

Umowa to Warunki Korzystania wraz z formularzem rejestracyjnym, Polityką Prywatności Fon,
oraz w stosownych przypadkach Licencją Oprogramowania Fon i Umową Licencyjną
Oprogramowania Aplikacji Fon, oraz Polityką plików cookie.
Portal dostępu Fon (Portal Fon) to portal, dzięki któremu Członkowie lub Goście Fon mogą się
zarejestrować i uzyskać dostęp do sieci Fon.
Urządzenia Fon lub urządzenia: Sprzęt dostarczany przez Fon lub inny podmiot pozwalający na
połączenie się z siecią Fon.
Członek Fon: zarejestrowany użytkownik, udostępniający połączenie sieciowe za
pośrednictwem routera Fon albo partnera Fon z zainstalowaną opcją Fon, w zamian za
bezpłatną możliwość dostępu do sieci hotspotów Fon. Niektórzy Członkowie Fon mogą mieć
specjalne prawa i obowiązki.
Sieć Fon: globalna sieć hotspotów bezprzewodowych LAN, której członkowie dzielą się
szerokopasmowym łączem internetowym; hotspoty mogą być tworzone za pomocą dzielących
sygnał Fonerów, lub Urządzeń klienta z integrowaną opcją Fon oferującą usługę na najwyższym
poziomie.
Partner Fon: podmiot zewnętrzny, który nawiązał umowę o partnerstwie z Fon. Lista
Partnerów Fon opublikowana jest na stronie internetowej.
Przepustka Fon: Bilet zakupiony przez Gościa Fon w celu uzyskania dostępu do Fon Spotu.
Router Fon: urządzenie dostarczane przez Fon oraz partnerów przystosowane do
Oprogramowania Fon. Fonera SIMPL albo Fonera for small business to marki routerów Fon.
Usługi Fon: polegają na zapewnieniu dostępu do sieci Fon, dostarczeniu informacji na temat
lokalizacji Fon Spotów, rejestracji i sprawdzaniu tożsamości Członków i Gości Fon, oraz innych
dodatkowych usługach oferowanych przez Fon jego Członkom lub partnerom.
Oprogramowanie Fon lub Oprogramowanie: Oprogramowanie rozpowszechniane przez Fon
albo zainstalowane w routerze partnera Fon, pozwalające Członkom Fon na dostęp do sieci
Fon.

Fon Spot to punkt dostępu do publicznej sieci LAN należący do sieci Fon, obsługiwany przez
Fon, Członka Fon lub partnera Fon.
Gość Fon zarejestrowany Użytkownik Fon, nieoferujący Fon Spotu, który zakupił i używa
przepustki Fon lub ma ograniczony czy nieograniczony dostęp do sieci na mocy promocji Fon
albo umowy między Fon a podmiotem zewnętrznym.
Strona internetowa Fon (lub Strona): Każdy element zawarty na stronie internetowej,
umożliwiający dostęp do produktów i usług świadczonych przez Fon.
Osoba trzecia to osoba lub podmiot niebędący stroną niniejszej Umowy.
ISP to dostawca usług internetowych.
WiFi to technologia internetowej łączności bezprzewodowej.
Użytkownik: odnosi się do Członka Fon, oraz Gościa Fon.

