UPC Wi-Free felhasználási feltételek
A UPC Wi-Free kiegészítő szolgáltatás használatával – amelybe a bejelentkezés, továbbá a vezeték
nélküli hálózat megosztása is beleértendő - a Felhasználó és Engedélyező minden esetben elfogadja
és tudomásul veszi jelen felhasználási feltételeket.
I.

Fogalmak:

Felhasználó az az ügyfél, aki a UPC Wi-Free vezeték nélküli hálózatra bejelentkezik és azt használja.
Engedélyező az az ügyfél, aki a vezeték nélküli (WiFi) internetezésre alkalmas kábelmodemén a UPC
ügyfelek számára engedélyezi a UPC által központilag bekapcsolt publikus UPC Wi-Free vezeték
nélküli hálózat használatát.
A UPC Wi-Free szolgáltatás (a továbbiakban "szolgáltatás") a Felhasználó részére távoli elérést
biztosít a UPC által biztosított internet-szolgáltatáshoz. A szolgáltatás a Felhasználó részére történő
vezeték nélküli internet-hozzáférés nyújtása, illetve az Engedélyezők általi megosztása, így nem
minősül elektronikus hírközlési szolgáltatásnak.
II.

A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

a) A szolgáltatás kizárólag a UPC által kínált UPC Kábelinternet, UPC Mobilinternet és UPC Mobil
szolgáltatások lakossági előfizetői számára érhető el. Abban az esetben, amennyiben az ügyfél
olyan végberendezéssel rendelkezik, amely a UPC Wi-Free szolgáltatás megosztására alkalmas, a
szolgáltatás használatának feltétele, a UPC Wi-Free szolgáltatás kábelmodemen történő
engedélyezése.
b) A szolgáltatás használatának további feltétele, hogy az ügyfél rendelkezzen My UPC
regisztrációval és aktív UPC Wi-Free jelszóval.
c) Amennyiben a Felhasználó megszünteti az internet- vagy mobilinternet szolgáltatását, úgy a UPC
Wi-Free szolgáltatás használatára, illetve megosztására vonatkozó jogosultsága is automatikusan
megszűnik.
d) Felhasználók és Engedélyezők kizárólag olyan céllal használhatják a szolgáltatást, amely megfelel
az itt leírt feltételeknek, a vonatkozó jogszabályoknak, és az Internet-szolgáltatás nyújtására
vonatkozó, mindenkor hatályos általános szerződési feltételeknek.
e) A szolgáltatás szabadon és díjmentesen használható a UPC koax kábelhálózata mentén.

III.

A szolgáltatással kapcsolatos egyéb tudnivalók

A szolgáltatás sávszélessége – a UPC Wi-Free által kínált sávszélességet a UPC minden esetben
az Engedélyező előfizetésén felül biztosítja a Felhasználóknak a kábelmodem egy olyan csatornáján,
amely teljes mértékben elkülönül az előfizetésben érintett csatornától. A UPC Wi-Free vezeték nélküli
hálózat által kínált maximális le,- és feltöltési sebesség: 10/1 Mbit/sec. Garantált le- és feltöltési
sebesség: 0/0 Mbit/sec. Az igénybevétel során érzékelhető sebesség minden esetben függ a vezeték
nélküli hálózati eszközök működési szabványában foglalt specifikációtól és a környezeti hatásoktól (pl.
falak típusa és vastagsága, hozzáférési pont elhelyezkedése, a környezet WiFi hálózattal való
terheltsége, stb.).
Biztonság – A UPC Wi-Free hálózat korszerű titkosítással rendelkezik és a megosztásra szolgáló
kábelmodemben teljesen elkülönül a privát WiFi hálózattól. A publikus Wi-Free hálózatra
csatlakozó idegen Felhasználók nem férhetnek hozzá a kábelmodemen üzemelő privát hálózathoz,
így az Engedélyező semmilyen adatához sem. Az Engedélyező előfizetéséhez hozzárendelt
maximális sávszélességet és a havi adatforgalmat nem terheli a használatában álló kábelmodemre
csatlakozott Felhasználók által bonyolított forgalom.
Személyes adatok védelme - A Szolgáltatás használatával Felhasználó elfogadja, hogy UPC
kezelheti és feldolgozhatja a személyes adatait, az Internetes általános szerződési feltételekben
megtalálható adatkezelési szabályoknak megfelelően.
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A kommunikáció tartalma - UPC nem ellenőriz, illetve nem birtokol semmilyen információt a
szolgáltatáson keresztül bonyolított kommunikációt illetően. A kommunikáció tartalmának felelőssége
teljes mértékben a tartalom küldőjét terheli.
A szolgáltatás korlátai – A UPC Wi-Free vezeték nélküli hálózathoz ugyanazon felhasználói névvel
egyszerre legfeljebb 3 eszköz kapcsolódhat. Ugyanazon hozzáférési ponthoz (modemhez) egyszerre
legfeljebb 5 eszköz kapcsolódhat. A szolgáltatás kizárólag a hozzáférési pontok (kábelmodemek,
amelyeken engedélyezve vannak a UPC Wi-Free vezeték nélküli hálózatán) vezeték nélküli
hatósugarában érhető el, melynek mértéke függ a környezeti hatásoktól. Amennyiben az ügyfél egy
ügyfélszámon több előfizetéssel is rendelkezik, a UPC Wi-Free beállítások minden arra alkalmas
modemen életbe lépnek. A Felhasználók védelme érdekében a UPC Wi-Free hálózatra csatlakoztatott
eszközök irányába indított kapcsolatok blokkolásra kerülnek az 1 - 1023-ig terjedő port tartományban.
A Felhasználók részére publikus IP-címek kerülnek kiosztásra.
Továbbértékesítés tilalma - A szolgáltatás használatával az ügyfél elfogadja, hogy a szolgáltatást
semmilyen formában nem értékesítheti tovább harmadik fél részére. Felhasználó és Engedélyező a
szolgáltatásért díjat nem szedhet sem direkt, sem indirekt módon.
Karbantartás - UPC fenntartja a jogot, hogy további szolgáltatásokat vagy funkciókat illetve
javításokat, frissítéseket vezessen be a szolgáltatáson, akár előzetes értesítés nélkül.
A szolgáltatás használata tekintetében az internet-szolgáltatás nyújtására vonatkozó általános
szerződési feltételek és minőségi előírások nem alkalmazhatók, az azokkal kapcsolatos felelősséget a
UPC kizárja.
A Felhasználási Feltételekben nem rögzített kondíciók tekintetében a mindenkori hatályos Internet
Általános Szerződési Feltételek az irányadók.
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