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Regulamin u ugi 

Spot City  
 

1.   Regulamin gi bezprzewodowego dost pu do Internetu (zwany w dalszej cz ci 

Regulaminem ) okre  zasady i warunki korzystania z  bezprzewodowego 

dost pu do Internetu w wyznaczonych miejscach (zwanego w dalszej cz ci Regulaminu 

HotSpot City ) adczonej przez SAT FILM Sp. z o.o. i W cy Sp. k. (zwanym 

w dalszej cz ci Regulaminu Operatorem ). 

ga HotSpot City do  jest dla  nie b d cych Abonentami Operatora, a 

tak e Abone  rzy nie poz  w o nieniu z za  wymagalnych nale ci    

na    rzecz    Operatora    (zwanych    w    dalszej    cz ci    Regulaminu  

U ytkownikami  lub U ytko  w zale ci od kontekstu). 

3.   Operator adczy ug  HotSpot City w zakresie i na warunkach okre nych w 

niniejszym Regulaminie, a U ytkownik przy u  korzystania z gi HotSpot 

CITY przyjmuje do wia ci, zobowi z estrzegania i akceptuje warunki 

niniejszego Regulaminu. 
4.   W celu nawi zania czenia z Internetem U ytkownik musi znajdowa  w 

za gu sieci FREE_CITY_SATFILM oraz dysponowa dzeniem (smartphone, 
tablet, telefon, komputer) wyposa onym w pra  dz a c ezprzewodow a  
siec  standardu IEEE 802.11b, 802.11g lub 802.11n (pasmo 2,4 GHz). W urz dzeniu 
nale zy  interfejs WiFi i wykry  dost pne sieci. Nast pnie wy  SSID   
FREE_CITY_SATFILM  .   

5. 
 Operator uprawniony jest do 

 

6.   U ytkownik nie jest uprawniony do: 

a)  masowego rozsy nie za nych przez odbiorc e ci o charakterze 

reklamowym (tzw. spam), 

b)  pobiera iania tre ci, kt re  niezgodne z prawem l  przedmiotem 

ochrony a telektualnej, kt ej podmiotem nie jest U ytkownik, 

c)  pobiera ania tre ci mog cych naruszy  czyjekolwiek dobra osobiste, 

d)  korzystania z nielegalnego oprogramowania, progra  P2P oraz pobierania i/lub 

udost pniania utwor  oprogramowania niezgodnego z prawem lub 

niezgodny z prawem, 

e)  rozpowszec  innych progra  mog cych uszkodz  urz dzenia 

innych u ytko  Internetu
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f)  budowania sta ych podsieci, poprzez  podsie  rozumiane jest udost pnianie 

Internetu innym urz dzeniom, 

g)  powodowania zjawiska przec enia gi HotSpot City. 

7. W ramach realizacji gi HotSpot City, Operator do o y wszelkich stara  ab uga 

HotSpot City by  realizowana na najwy szym poziomie. Operator zastrzega sobie 

jednak mo li erw w dz aniu gi HotSpot City ze wzg  na prace 

konserwacyjne i inne zdarzenia losowe i jednocze  nie ponosi odpowiedz ci 

za: 

a)  kompatybil  urz dze  U ytkownika z infrastruktur  ugi HotSpot City oraz 

nie prowadzi wsparcia dla U y zakresie ich zakupu i konfiguracji, 

b) uszkodzenia urz dze  stosowanych przez U ytkownika lub ich niew a ciwej 

eksploatacji i zwi zanej z tym niemo ci korzystania przez U ytkownika w 

ca cz ci z Spot City, 

c)  czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani za obni enie 

prze ci za z przyczyn nie zale nych od Operatora, 
d) warunki techniczne pa ce w sieci radiowej oraz nienia w strefie 

Internetowej,   mie  wp yw na rzeczywisty transfer do i z urz dzenia 
U ytkownika w Internecie, 

e)  szkody wynik e z braku lub nienale ytego zabezpieczenia przez U ytkownika 

danych lub oprogramowania urz dze ytkownika, 

f) za bezpiecze anych przesy nych, odbieranych i gromadzonych przez 

U ytko  z ednictwem gi HotSpot City, poniewa  transmisja 

radiowa nie jest szyfrowana, a korzystanie z gi HotSpot City b dz

odbywa wy czne ryzyko U ytkownika, 

g)  nieuprawnione u ycie przez U ytkownika oprogramowania lub innych utwor

b d cych przedmiotem ochrony a telektualnej dost pnych w Internecie, 

h)  szkody wyrz dzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie, 

i)  w jaki U ytkownik wykorzystuje swoje konto, w tym za tre ci i 

zawa przesy nych wia ci, z uwzg nieniem odpowiedz ci karnej 

za dz anie niezgodne z prawem wy cz  odpowiedz  ponosi U ytkownik, 

8. Operator ma prawo zawie  adczenie gi HotSpot City w ca  lub w cz ci, 

je eli: 

a)  U ytkownik podejmuje dz ania utrudniaj e lub uniemo liwia ce adczenie 

lub korzystanie z gi HotSpot City przez innych u y  gi HotSpot 

City, 
b)  U ytkownik podejmuje dz ania pow ce zak cenia pracy sieci Operatora, 

c)  U ytkownik nie przestrzega postanowie iejszego Regulaminu, 

d)  danie takie zg z prawnione organy, w szczeg ci wykonuj ce zadania i 

obowi zki na rzecz obr ci, bezpiecze a  bezpiecze

porz dku publicznego. 

9. Operator nie zapewnia mo li ci zawieszenia adczenia ugi HotSpot City na 

wniosek U ytkownika.
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10. Ze wzg  bezpiecze stwa i wyda ieci nie jest gwarantowana dost  do   

      wszystkich ciowych. 

        11. U ga HotSpot City zapewnia dost p do:    

              a) stron www, poczty elektronicznej, e-administracji, e-banko ci i tym podobnych         

                  u  

b) Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ogranicze  w zakresie 

mo li ci korzystania z gi HotSpot City, a w szczeg ci ogranicze

dotycz cych dost pu do poszczeg nyc ug internetowych lub maksymalnej 

il ci transmitowanych danych. 

12. U ytkownikowi   nie   przy ug  roszczenia   z   tytu u   czasowego   b  ego 

zawieszenia dost gi HotSpot City rym mowa w ust. 8. 

13. U ytkownik mo e da   dotyc ce . 

14.  powinno zawiera : 

a)  ,  problem, 

b) mac adres karty sieciowej za  ej U ytkownik dokona toryzacji w   

    ze HotSpot City, 

c)   podpis U ytkownika - w przypadku  z o onego w formie pisemnej. 
16.  mo e by z one pisemnie, drog elektronicz adres biuro@satfilm.pl, 

za po E-BOA, telefonicznie 54-236-74-12 lub ustni  w Biurze 
gi Abonenta Operatora (zwanym w dalszej cz ci Regulaminu BOA ) ul. 

Hutnicza 20 87-800 W oc wek. 

 

18. Regulamin obowi zuje od dnia 01.10.2017r. Aktualna wersja Regulaminu dost pna 

jest pod adresem www.satfilm.pl. 

19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduj

powszechnie obow z ce przepisy prawa. 


