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§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z pasma publicznego przez klientów usług dostępu do Internetu świadczonych przez Telekomunikację 
Polską (zwaną dalej TP), korzystających z modemów Livebox, będących własnością TP (zwanych dalej Modemami). Regulamin dostępny jest 
na stronie www.funspot.orange.pl. 

2. Pasmo publiczne jest to część pasma sieci Wi-Fi, udostępniona na Modemie jako sieć zewnętrzna, umożliwiająca korzystanie z Internetu 
innym użytkownikom. Pozostała część pasma Wi-Fi to sieć wewnętrzna, prywatna dla klienta. Pomiędzy obydwoma sieciami nie ma 
komunikacji i są one od siebie całkowicie odseparowane.

3. Pasma publiczne tworzą sieć punktów dostępowych do Internetu, zwanych Orange FunSpot. 

4. Orange FunSpot to również nazwa usługi świadczonej przez TP (zwanej dalej Usługą), umożliwiającej dostęp do Internetu w sieci punktów 
dostępowych, o których mowa w punkcie powyżej.

5. Korzystanie z Usługi jest bezpłatne. 

6. Z Usługi mogą korzystać klienci, którzy:

1) nie wyłączyli udostępniania pasma publicznego na Modemie, włączonego domyślnie przez TP,

2) utworzyli swój login i hasło dostępu do sieci Orange FunSpot poprzez aktywację Usługi na swoim indywidualnym koncie na portalu  
www.orange.pl, 

3) nie zalegają z płatnościami na rzecz TP.

7. Każdy login może być wykorzystywany w danym momencie tylko na jednym urządzeniu.  

8. Klient może w każdym czasie wyłączyć i ponownie włączyć udostępnianie pasma publicznego poprzez zmianę ustawień Modemu na swoim 
indywidualnym koncie na portalu www.orange.pl. 

9. Wyłączenie udostępniania pasma publicznego przez klienta powoduje zablokowanie jego loginu i hasła, a tym samym utratę możliwości 
korzystania z Internetu w sieci Orange FunSpot. 

10. Ponowne włączenie udostępniania pasma publicznego wymaga powtórnego aktywowania Usługi, czyli utworzenia loginu i hasła dostępu 
do sieci Orange FunSpot.

11. Aby korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu w ramach Usługi, należy z listy dostępnych sieci bezprzewodowych widocznych 
na urządzeniu z przeglądarką internetową wybrać sieć o nazwie Orange_FunSpot i podać login oraz hasło dla Usługi lub skorzystać 
z aplikacji mobilnej Orange FunSpot, o której mowa w par. 2.

§ 2

Aplikacja mobilna Orange FunSpot

1. Aplikacja mobilna Orange FunSpot (zwana dalej Aplikacją) jest to oprogramowanie, które:

1) umożliwia korzystanie z Internetu w sieci Orange FunSpot bez konieczności każdorazowego podawania loginu i hasła dla Usługi, 

2) prezentuje na mapie lokalizacje punktów Orange FunSpot,

3) umożliwia wyszukiwanie punktów Orange FunSpot poprzez podanie miasta i ulicy, 

4) umożliwia automatycznie połączenie urządzenia z siecią wewnętrzną Wi-Fi na Modemie w momencie, gdy znajdzie się ono w zasięgu tej sieci. 

2. Aplikacja działa wyłącznie na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android oraz iOS.

3. Aplikacja jest bezpłatna i można pobrać ją ze sklepów Google Play i AppStore.  

4. Pobranie Aplikacji i wyszukiwanie dostępnych punktów Orange FunSpot na mapie w tej Aplikacji może być płatne zgodnie z taryfą operatora 
sieci komórkowej w przypadku, gdy urządzenie mobilne znajduje się poza zasięgiem bezpłatnej sieci Wi-Fi. 

5. Pierwsze korzystanie z Internetu w sieci Orange FunSpot za pomocą Aplikacji wymaga jednorazowego podania loginu i hasła dla Usługi, 
które są zapisywane w Aplikacji. Każde kolejne korzystanie z Internetu w punktach Orange FunSpot wymaga ręcznego połączenia 
z Internetem, ale nie wymaga podawania loginu i hasła. 

6. TP nie gwarantuje dostępu do Internetu w każdym punkcie Orange FunSpot widocznym na mapie w Aplikacji. Jest to związane ze specyfiką 
zasięgu sieci Wi-Fi lub możliwością czasowego wyłączenia tej sieci przez klienta korzystającego z Modemu w danym punkcie.

§ 3

Bezpieczeństwo i odpowiedzialność

1. TP ponosi odpowiedzialność w związku ze świadczeniem Usługi w granicach powszechnie obowiązującego prawa.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów, w związku ze świadczoną Usługą, TP podejmuje środki techniczne 
i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.

3. TP gwarantuje rozgraniczenie prywatnej transmisji klienta od ruchu sieciowego generowanego przez użytkowników Usługi. 

4. W szczególności TP nie ponosi odpowiedzialności za:
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1) treści przekazywane podczas korzystania z Usługi, 

2) zabezpieczenie danych i oprogramowania urządzeń użytkownika pasma publicznego przed ingerencją osób trzecich, 

3) szkody poniesione przez użytkownika pasma publicznego w związku z korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania z Usługi, 
jeżeli nie są one skutkiem działania lub zaniechania TP, 

4) następstwa udostępniania przez klienta osobom trzecim hasła, które utworzył w procesie zamawiania Usługi.

5. TP ma prawo do czasowego blokowania w punktach Orange FunSpot dostępu do niektórych serwisów internetowych w sytuacji 
nadmiernego obciążenia sieci TP.

6. W ramach korzystania z Usługi klient zobowiązany jest:

1) do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu, 

2) do ochrony oraz nieudostępniania osobom trzecim swojego hasła do korzystania z Usługi, 

3) nie dokonywać prób wejścia do zasobów informatycznych będących w posiadaniu osób trzecich bez ich zgody, 

4) nie prowadzić jakichkolwiek działań, które mogą powodować zakłócenia w działaniu sieci Internet, 

5) nie podejmować jakichkolwiek działań, które mogą uszkodzić infrastrukturę TP lub zakłócić poprawne funkcjonowanie sieci Internet, 

6) nie naruszać przepisów prawa, w szczególności nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym przy wykorzystaniu sieci Orange FunSpot. 

7. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez użytkowników Usługi posługujących się jego loginem i hasłem, jeżeli osoby 
trzecie weszły w ich posiadanie z przyczyn leżących po stronie klienta. 

8. Klient, którego Modem udostępnia pasmo publiczne, nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Internetu na tym paśmie przez 
innego klienta. 

9. TP może w każdym czasie ograniczyć korzystanie z Usługi przez klienta w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonania przez niego 
postanowień niniejszego Regulaminu lub zaległości w płatnościach na rzecz TP. W szczególnych przypadkach występowania zagrożeń 
ograniczenie może nastąpić bez uprzedniego powiadomienia klienta. 

10. Ograniczenie świadczenia Usługi może w szczególności polegać na filtracji ruchu (np. poprzez uniemożliwienie ruchu do określonego adresu 
IP lub portu) lub uniemożliwieniu autoryzacji połączenia z Internetem. 

11. Zniesienie ograniczenia nastąpi niezwłocznie po usunięciu przyczyn będących jego podstawą. 

§ 4

Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od 20.08.2013 r.


