Regulamin serwisu „blueconnect w telefonie”
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Niniejsze warunki określają zasady i zakres korzystania z serwisu „blueconnect w telefonie”, zwanego dalej „Serwisem”, świadczonego przez Polską Telefonię
Cyfrową Sp. z o.o. operatora sieci Era, zwanego dalej „Organizatorem”.
W okresie od dnia 28 listopada 2006 do odwołania Organizator umożliwia użytkownikom sieci Era oraz Heyah (to jest Abonentom, Abonentom systemu Era Mix,
Abonentom systemu Era Fun, Użytkownikom systemu Era Tak Tak oraz Użytkownikom systemu Heyah – zwanym dalej łącznie w zależności od kontekstu
„Użytkownikiem” lub „Użytkownikami”) korzystanie z usługi dostępu do internetowych stron www w telefonie Użytkownika w sposób i na zasadach określonych
niniejszym regulaminem.
Serwis jest dostępny na wybranych telefonach. Aktualna lista telefonów znajduje się w Internecie na stronach związanych z serwisem w witrynach www.era.pl
oraz www.blueconnect.pl.
Warunkiem koniecznym skorzystania z Serwisu są:
a)
aktywny APN z możliwością połączeń z Internetem,
b)
sprawna i odpowiednio skonfigurowana aplikacja w telefonie do obsługi Serwisu (dalej zwana Aplikacją),
c)
konfiguracja transmisji danych w telefonie w sposób umożliwiający połączenie Aplikacji z Internetem,
d)
aktywna dowolna paczka danych spośród dostępnych dla Użytkownika.
W okresie do 28 lutego 2007 warunek określony w pkt. 4d Regulaminu nie jest wymagany.
Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
Niezależnie od wskazanej powyżej opłaty za korzystanie z Serwisu jest pobierana opłata za:
a)
transmisję danych zgodnie z aktywną opcją transmisji danych w taryfie Użytkownika,
b)
dostęp do niektórych usług związanych z Era Omnix,
c)
dostęp do niektórych usług świadczonych przez operatorów serwisów internetowych.
Opłaty określone w pktpkt 6b i 6c są pobierane po wyraźnej dodatkowej akceptacji przez Użytkownika.
Obsługa Serwisu przez Użytkownika przebiega zgodnie z instrukcjami podawanymi w Aplikacji oraz w Internecie na stronach związanych z serwisem w
witrynach www.era.pl oraz www.blueconnect.pl.
Kształt oraz zawartość internetowych stron www w Serwisie może odbiegać od pierwowzoru, a także od prezentacji tych stron w przeglądarce internetowej na
komputerze stacjonarnym.
W ramach świadczenia Serwisu jest przetwarzana informacja o numerze telefonu użytkownika na potrzeby świadczenia usług związanych z Era Omnix, a także
na potrzeby realizacji płatności za dostęp do niektórych usług świadczonych przez operatorów serwisów internetowych.
Połączenia http bezpieczne (https) są realizowane poprzez zabezpieczenie zgodne ze standardem GSM w części połączenia oraz poprzez zabezpieczenie zgodne
ze standardem internetowym w części połączenia.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za informacje udostępnione i pobrane oraz za akcje wykonane w połączeniu z serwisami internetowymi za
pośrednictwem Serwisu.
W następujących przypadkach możliwość korzystania z Serwisu jest zablokowana lub ograniczona:
a)
zablokowanie możliwości inicjowania połączeń telefonicznych dla telefonu w usłudze abonamentowej w sieci Era,
b)
zawieszenie świadczenia usług telekomunikacyjnych dla telefonu w usłudze abonamentowej w sieci Era,
c)
posiadanie na koncie numeru telefonu w systemie Era Tak Tak, Era Mix, Era Fun lub Heyah kwoty nie pozwalającej na wykonywanie połączeń
telefonicznych,
d)
przekroczenie terminu na wykonywanie połączeń telefonicznych w systemie Era Tak Tak lub Heyah.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)
treści publikowane przez Użytkownika poprzez Serwis,
b)
brak możliwości korzystania z Serwisu spowodowany doraźnymi uwarunkowaniami technicznymi i występujący krótkotrwale.
Organizator bądź poddostawcy Organizatora nie ponoszą odpowiedzialności za utracone korzyści, mogące wyniknąć z nie działania bądź z wadliwego działania
Serwisu lub jakiejkolwiek z jego konstytutywnych części.
Serwis oraz jakakolwiek z jego konstytutywnych części są chronione prawem ochrony własności intelektualnej na rzecz Organizatora bądź poddostawców
Organizatora.
Zabrania się modyfikować, transformować, rekonstruować wstecznie (reverse engineer), rekompilować lub rozkładać na elementy prostsze Serwis bądź
jakąkolwiek z jego konstytutywnych części albo w jakikolwiek inny sposób zmierzać do powzięcia kodu źródłowego oraz do tworzenia dzieł pochodnych na jego
podstawie, chyba że szczególne przepisy zezwalają na to w ograniczonym zakresie.
Opera Software ASA ma wszelkie prawa ochrony własności intelektualnej do części Serwisu dalej zwanej Przeglądarką (Opera Software ASA © 1995-2006,
wszelkie prawa zastrzeżone). Przeglądarka może być używana wyłącznie w zgodzie z tym regulaminem. Jeśli Użytkownik nie przeczytał tego regulaminu i nie
przyjął jego postanowień, Użytkownik nie może używać Przeglądarki w jakikolwiek sposób. Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i godzi się, że
korzystanie z Przeglądarki jest na jego własne ryzyko i że Przeglądarka jest dostarczona w pewnej postaci bez żadnej gwarancji bądź spełnienia wymogów.
Opera Software ASA bądź jej poddostawcy nie gwarantują, że funkcje oprogramowania spełnią wymagania Użytkownika ani że działanie oprogramowania
będzie nieprzerwane i wolne od błędów. Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za wybór Przeglądarki do realizacji swoich zamierzeń i za użycie
Przeglądarki i rezultaty z tego wynikłe. Przez używanie Przeglądarki Użytkownik godzi się, że Opera Software ASA będzie przechowywać zapis numeru telefonu
użytkownika, jego marki i modelu telefonu, na użytek Serwisu, a także będzie przechowywać historię Użytkownika, pliki cache i cookies. Przeglądarka
przechowa pliki cache, cookiej, historię i hasła do odwiedzonych stron na współpracującym serwerze. Użytkownik może usunąć te informacje używając w Menu
opcji Narzędzia > Pomoc > O przeglądarce > Wyczyść. Opera Software ASA podejmuje środki do ochrony bezpieczeństwa i prywatności Użytkownika
Przeglądarki i będzie ściśle chronić bezpieczeństwo osobistych informacji Użytkownika, w granicach swojego władztwa. Oświadczenie o ochronie prywatności
przez Opera Software ASA dostępne na http://www.opera.com/privacy/ stanowi część tego regulaminu przez odniesienie. W żadnym razie Opera Software ASA
bądź jej poddostawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, wyjątkowe bądź pochodne szkody lub za jakiekolwiek szkody
(włączając, acz nie ograniczając, szkody utraty zysków gospodarczych, przerw w działalności gospodarczej, utraty informacji gospodarczej, zranień osobistych,
utraty prywatności bądź jakiekolwiek straty finansowe lub jakiekolwiek inne straty) powstające z użycia bądź niemożności użycia Przeglądarki, nawet jeśli
wystąpiło ostrzeżenie o możliwości powstania takich szkód. Opera Software ASA także oddala wszelką odpowiedzialność za czynności bądź zawartość
prezentowane przez reklamodawcę, partnerów obsługujących reklamy bądź przez innych (włączając nieautoryzowanych użytkowników bądź "włamywaczy")
niezależnie od formy zachowania. Wymienione ograniczenia, wyjątki i oddalenia odpowiedzialności mają zastosowanie w maksymalnym zakresie dopuszczalnym
przez prawo.
Korzystanie z Serwisu zgodnie z niniejszym regulaminem oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
Ulgi dla grup Abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do opłat za Serwis.
Reklamacje mogą być wnoszone zgodnie z zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 w sprawie trybu postępowania
reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. nr 226 poz. 2291). Reklamacje mogą być wnoszone
pisemnie na adres: PTC Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa, pisemnie w punktach sprzedaży sieci Era, telefonicznie w Biurze Obsługi Abonenta
lub w Biurze Obsługi Użytkownika, drogą elektroniczną na adres: boa@era.pl.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych PTC Sp. z
o.o..
Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2006 i jest ważny do odwołania. Zmiany w regulaminie będą publikowane na stronach internetowych Serwisu.

Infolinia: 600 600 600*
*Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora sieci, z której wykonywane jest połączenie.

