Wifi 5G, 2G, 10G, 24G a 60G předplacená služba - Provozní řád - Všeobecné podmínky
Služby internetu jsou provozovány v okolí přístupových bodů, které jsou zveřejněny na adrese:
http://inetwifi.eu/pristupove_body
Síla signálu byla testována i na zařízeních s menší citlivostí a je vytvořena s ohledem na co nejlepší pokrytí. Pokud
nemáte dostatečně silný signál pro příjem, zkuste změnit svou pozici nebo směr antén, vašich zařízení.

Umožňujeme přístup












Pro uživatele, kteří si službu předplatili: žádná měsíční kvóta, rychlost dle tarifu uvedenou v Mbps.
Tento přístup může získat každý registrovaný uživatel za cenu uvedenou na stránkách www.inetwifi.eu
cena je vždy na celý kalendářní rok. Uživatelé, kteří se připojí během roku, provedou platbu jen za daný
počet měsíců do konce roku – tedy do 31.12.
Pro připojení je nutné zaslat elektronickou poštou žádost o zřízení přístupu na (info@inetwifi.eu)
Registrační formulář vám bude zaslán zpět e-mailem.
Přístup bude vytvořen do 7 pracovních dnů, po řádném vyplnění formuláře, pakliže se strany nedomluví
jinak.
Přístup ke službě bude platný pouze po dobu, na kterou má uživatel zaplacený příspěvek. O prodloužení
je nutné požádat alespoň 14 před ukončením předplatného, nebude prováděno automaticky.
inetwifi.eu nenese odpovědnost za nefunkčnost připojení, výpadky konektivity a nedostupnost serverů,
pakliže se nejedná o vlastní technologie sítě (Tedy samotné přístupové body a servery). Nastane-li
výpadek těchto zařízení, inetwifi.eu odstraní závadu v co nejkratší době.
Každý uživatel připojený do sítě inetwifi.eu souhlasí s tímto provozním řádem.
Tento souhlas potvrdí uživatel zaplacením faktury na účet inetwifi.eu v řádném termínu splatnosti.

Provozní řád














inetwifi.eu (dále jen poskytovatel) umožní uživateli přístup ke službám za podmínek uvedených v tomto
Provozním řádě. Tuto povinnost mohou omezit pouze obecně závazné právní předpisy České republiky
nebo působení okolností vylučujících odpovědnost.
Poskytovatel nezaručuje 100% dostupnost k informacím v celosvětové síti Internet vzhledem ke
skutečnosti, že tato síť je decentralizována a bez záruk třetích stran.
Poskytovatel je oprávněn vést statistické informace o přístupu uživatele k užívaným službám.
Poskytovatel je jako provozovatel hotspostu povinen podle zákona č. 127/2005 Sb. vytvářet a uchovávat
protokolové soubory.
Poskytovatel si vyhrazuje možnost zamezit přístupu uživatelům, kteří jakýmkoliv způsobem zneužití
připojení (rozesílání spamu, hacking, sdílení nelegálního obsahu atd.).
Poskytovatel si vyhrazuje právo znemožnit přístup na obsah, který odporuje zákonům České republiky,
dobrým mravům, umožňuje sdílení děl chráněných Autorským zákonem.
Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu způsobenou zákazníkovi i třetích stran v souvislosti s
využíváním služeb a sítě internet, dále za škody způsobené přerušením provozu i ztrátou dat při jejich
přenosu.
Uživatel nesmí měnit svou identitu (MAC a IP adresy) svého zařízení
Uživatel je povinen při využívání služby dodržovat tyto podmínky, obecně závazné právní předpisy České
republiky a jednat v souladu s dobrými mravy a všeobecně uznávanými morálními a etickými normami.
Uživatel zejména nesmí porušovat zákonem chráněná práva provozovatele a třetích osob.
Uživatel nesmí využívat službu k obtěžování jiných osob, zejména opakovaným rozesíláním nevyžádaných
dat (např. Spam ).
Poskytovatel a Uživatel se řídí Zásadami ochrany osobních údajů http://inetwifi.eu/files/zasady.pdf
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