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REGULAMIN APLIKACJI 
ważny od 26 października 2017r. 

 

I. DEFINICJE: 

 
1. Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: 

 

Aplikacja  

mobilna Folx 

oprogramowanie mobilne udostępniane przez BETA S.A. w platformach dystrybucji aplikacji mobilnych, 

służące m.in. do: założenia konta Użytkownika Aplikacji, zamówienia Karty SIM/USIM, jej aktywacji oraz 

korzystania i zarządzania kontem Użytkownika Aplikacji w Folx. 

BETA S.A.  spółka z siedzibą w Warszawie i adresem: 02 - 677 Warszawa, ul. Taśmowa 7, wpisana w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000530742, o kapitale zakładowym w wysokości 100 

000,00 zł (wpłaconym w całości), NIP 527-272-48-32, operator sieci Folx. 

Urządzenie  urządzenie mobilne Użytkownika Aplikacji, na którym można zainstalować Aplikację i z niej korzystać. 

Użytkownik Aplikacji osoba fizyczna, która pobrała i zainstalowała Aplikację, a następnie z niej korzysta w celu niezwiązanym 

z działalnością gospodarczą lub zarobkową 

 

II. ZASADY OGÓLNE: 
 

1. Regulamin Aplikacji reguluje: 

1.1. zasady korzystania z Aplikacji  

1.2. prawa i obowiązki Użytkownika Aplikacji.  

2. BETA S.A. nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do Urządzenia i korzystanie z Aplikacji przez inne osoby niż Użytkownik Aplikacji.  

3. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika Aplikacji reguluje Polityka prywatności.  

III. POBIERANIE, ZAINSTALOWANIE I KORZYSTANIE Z APLIKACJI:  
 

1. Użytkownik Aplikacji może w każdej chwili pobrać, a następnie zainstalować Aplikację na Urządzeniu i z niej korzystać.  

2. Za pobranie i zainstalowanie Aplikacji, jak również za korzystanie z niej, BETA S.A. nie pobiera opłat.  

3. Przed pobraniem i zainstalowaniem Aplikacji należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.  

4. Do pobrania, zainstalowania i korzystania z Aplikacji niezbędny jest dostęp do Internetu oraz następujące oprogramowanie i minimalne 

wymagania sprzętowe: 

4.1. Urządzenie z systemem operacyjnym iOS w wersji co najmniej 8 

4.2. Urządzenie z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 4.1 

5. BETA S.A. ma prawo do aktualizowania Aplikacji. W takich przypadkach do prawidłowego działania Aplikacji, niezbędna jest jej aktualizacja. 

IV. FUNKCJONOWANIE APLIKACJI: 

 

1. Aplikacja, po jej pobraniu i zainstalowaniu przez Użytkownika Aplikacji, umożliwia między innymi:  

1.1. utworzenie konta Użytkownika Aplikacji, 
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1.2. złożenie przez Użytkownika Aplikacji wniosku o zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez BETA S.A. 

(zamówienie karty SIM/USIM) wraz z opcją wyboru numeru albo złożenia wniosku o przeniesienie dotychczasowego numeru 

Użytkownika Aplikacji, 

1.3. zamówienie dostawy karty SIM/USIM w sposób określony przez BETA S.A., 

1.4. aktywację karty SIM/USIM poprzez sczytanie kodu QR lub wpisanie kodu QR, 

1.5. bieżący podgląd zużycia środków i rozliczeń w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych przez BETA S.A., 

1.6. bieżącą kontrolę stanu jednostek transmisji danych, 

1.7. włączanie i wyłączanie usług dodatkowych, 

1.8. dostęp do dokumentów prawnych, złożonych oświadczeń i udzielonych zgód przez Użytkownika Aplikacji, 

1.9. kontakt z BETA S.A. za pośrednictwem czatu,   

1.10.  bieżącą obsługę konta Użytkownika Aplikacji i zmianę jego danych. 

2. Utworzenie konta przez Użytkownika Aplikacji jest możliwe poprzez podanie adresu email i hasła albo przy użyciu konta społecznościowego 

Użytkownika Aplikacji na portalu Facebook lub innego portalu wskazanego w Aplikacji mobilnej Folx, z uwzględnieniem regulaminów tych 

portali. 

3. Aplikacja umożliwia uzyskanie dostępu przez BETA S.A. do następujących funkcjonalności lub informacji: 

3.1. kamery Urządzenia – w celu zeskanowania kodu QR z karty SIM/USIM, 

3.2. lokalizacji Użytkownika Aplikacji – w celu dostawy karty SIM/USIM, 

3.3. mikrofonu Urządzenia – w celu umożliwienia połączenia głosowego z podmiotem, który dostarcza kartę SIM/USIM, 

3.4. „push notyfikacji” – w celu informowania Użytkownika Aplikacji o istotnych wydarzeniach. 

V. PRAWA UŻYTKOWNIKA APLIKACJI: 

 

1. Korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika Aplikacji nie wymaga każdorazowo zalogowania się na jego konto, chyba, że uprzednio  Użytkownik 

Aplikacji zakończył korzystanie z niej poprzez wylogowanie.  

2. Użytkownik Aplikacji może w każdej chwili: 

2.1. usunąć konto Użytkownika Aplikacji, 

2.2. odinstalować Aplikację z Urządzenia. 
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