
Regulamin korzystania z darmowej i bezprzewodowej sieci Wi-Fi
na terenie „TARGOR-TRUCK” Sp. z o.o.

§ 1

1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady i zakres korzystania z dostępu do Internetu
za  pośrednictwem  bezprzewodowej  sieci  Wi-Fi  (dalej:  Sieć  W-iFi)  udostępnionego  przez
„TARGOR-TRUCK” Sp. z o.o., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez  Sąd  Rejonowy  w  Białymstoku  XII  Wydział  Gospodarczy  KRS  pod  nr  0000068646,  NIP:
7582045405, REGON: 55120332800000, kapitał zakładowy: 550.000,00zł (dalej: TARGOR-TRUCK)
przez klientów/użytkowników TARGOR-TRUCK (dalej: Użytkownicy).

2. Strefa Zasięgu – teren TARGOR-TRUCK obejmujący poczekalnię klientów serwisu mechanicznego.
3. Sieć Wi-Fi – sieć komputerowa służąca do bezprzewodowego i darmowego dostępu do Internetu

w Strefie Zasięgu.
4. Użytkownik – klient TARGOR-TRUCK korzystający z Sieci Wi-Fi lub inny korzystający z Sieci Wi-Fi

użytkownik.
5. Urządzenie –  urządzenie  przenośne  Użytkownika,  podłączone  do  Sieci  Wi-Fi  (np.  telefon

komórkowy, tablet, laptop, itp.).

§ 2

1. Sieć  Wi-Fi  dostępna  jest  bezpłatnie  dla  wszystkich  Użytkowników  przebywających  na  terenie
Strefy Zasięgu w godzinach otwarcia TARGOR-TRUCK, przy wykorzystaniu własnego Urządzenia
na  zasadach  określonych  w  niniejszym  Regulaminie.  Zalogowanie  się  do  Sieci  Wi-Fi  oznacza
jednocześnie akceptację niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.

2. Dostęp do Sieci Wi-Fi ograniczony jest do Strefy Zasięgu.
3. Sieć Wi-Fi nie jest usługą o charakterze komercyjnym.
4. Oferowana przez TARGOR-TRUCK prędkość transmisji danych oparta jest na najkorzystniejszych

warunkach sieciowych i jako taka może okresowo ulegać zmianom z przyczyn pozostających poza
kontrolą  TARGOR-TRUCK,  wliczając  w  to  między  innymi,  przeciążenie  sieci,  wpływ  aplikacji
uruchamianych przez innych Użytkowników oraz dostępną przepustowość. Korzystanie z Sieci Wi-
Fi może się również wiązać z opóźnieniem w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowanym
brakiem  transmisji  danych,  nieprawidłową  transmisją  danych,  opóźnieniami  lub  przerwami  w
dostępie do bezprzewodowej Sieci Wi-Fi.

5. TARGOR-TRUCK  nie  zapewnia  Użytkownikom  wsparcia  technicznego  w  zakresie  konfiguracji
urządzeń i korzystania z Sieci Wi-Fi.

§ 3

1. Użytkownicy we własnym zakresie i na własny koszt zapewniają sobie możliwość korzystania ze
swoich Urządzeń, ich zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem osób trzecich, wyposażenie
w odpowiednie oprogramowanie antywirusowe oraz ich kompatybilność z Siecią Wi-Fi.

2. Użytkownik akceptuje fakt, że Internet i łącza internetowe nie stanowią bezpiecznego medium
transmisji danych, w szczególności korzystanie z Sieci Wi-Fi może się wiązać z naruszeniem przez
osoby trzecie danych gromadzonych lub przekazywanych przez Użytkownika, i że w związku z tym
TARGOR-TRUCK  nie  ponosi  odpowiedzialności  względem  Użytkownika  lub  innych  osób  w
przypadku niedostarczenia lub przekazania ze skutkiem innym niż zamierzony danych, informacji
lub materiałów za pośrednictwem Sieci Wi-Fi.

3. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności bezprzewodowej Sieci Wi-Fi, nie jest gwarantowana
dostępność wszystkich usług sieciowych.

4. Urządzenie musi być wyposażone w urządzenie radiowe Wi-Fi, zgodne ze standardem 802.11b/g.



5. Sieć Wi-Fi umożliwia korzystanie z protokołu HTTP (port 80) oraz HTTPS (port 443) za pomocą m.
in. standardowych przeglądarek stron WWW.

§ 4

1. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Sieci  Wi-Fi w sposób zgodny z prawem oraz dobrymi
obyczajami i nie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa Sieci Wi-Fi.

2. TARGOR-TRUCK nie gwarantuje Użytkownikom:
a) nieprzerwanego ani niezakłóconego dostępu do Sieci Wi-Fi oraz stałej przepustowości łącza, w

szczególności  możliwe  jest  występowanie  czasowego  braku  dostępu  do  Sieci  Wi-Fi  oraz
obniżenie przepustowości łącza i innych jego parametrów,

b) ciągłego i stałego pokrycia Strefy Zasięgu Siecią Wi-Fi,
c) nieprzerwanego, poprawnego funkcjonowania Sieci Wi-Fi,
d) dostępności wszystkich usług sieciowych, aplikacyjnych i internetowych.

3. TARGOR-TRUCK nie ponosi odpowiedzialności za:
a) szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez osoby trzecie,
b) warunki  techniczne  panujące  w  bezprzewodowej  Sieci  Wi-Fi,  które  mogą  mieć  wpływ  na

rzeczywisty transfer danych do i z Urządzenia Użytkownika w Internecie,
c) dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika za pośrednictwem Sieci Wi-Fi,
d) przeprowadzone przez Użytkownika operacje dokonane za pośrednictwem Sieci Wi-Fi,
e) działanie  oprogramowania  i  innych  materiałów  pobranych  przez  Użytkownika  za

pośrednictwem Sieci Wi-Fi,
f) politykę prywatności stron internetowych, z których korzysta Użytkownik oraz za ich poprawne

działanie i treści.
4. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułów, o których mowa w ust. 2 i  3

powyżej.
5. TARGOR-TRUCK zastrzega sobie prawo do:

a) nakładania  ograniczeń  na  czas  połączenia,  przepływność,  limit  przesyłanych  danych  i  inne
parametry  transmisji  danych,  w  szczególności  ograniczenia  te  mogą  dotyczyć  całkowitego
rozmiaru wiadomości e-mail, blogów lub innych sposobów przekazywania treści lub rozmiaru
załączników lub przesyłanych plików,

b) ograniczania i blokowania dostępu do wybranych treści i usług w Internecie,
c) doraźnego  nadzorowania  informacji  lub  danych  w  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  lub

zarządzania bezprzewodowej Sieci Wi-Fi,
d) zablokowania  dostępu  Użytkownika  do  Sieci  Wi-Fi  w  dowolnym  czasie,  bez  podawania

przyczyny,  w  szczególności  w  przypadku  nieprzestrzegania  przez  Użytkownika  postanowień
niniejszego Regulaminu, jak i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z Sieci Wi-Fi.

6. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać Sieci Wi-Fi do następujących celów:
a) uzyskiwania dostępu, przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem, w tym

treści  rasistowskich,  faszystowskich,  pornograficznych,  itp.  lub  są  przedmiotem  ochrony
własności intelektualnej, do której Użytkownik nie jest uprawniony,

b) usiłowania uzyskania dostępu do zasobów sieciowych lub komputerów, do których użytkownik
nie jest uprawniony,

c) próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu
IP nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli, itp.),

d) udostępniania  oraz  pobierania  z  Sieci  Wi-Fi,  bez  zgody  twórców,  materiałów  chronionych
prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.),

e) korzystania z aplikacji P2P,
f) dalszego udostępniania sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów, proxy, itp.,
g) uruchamiania serwerów usług na Urządzeniach podłączonych do sieci Wi-Fi,
h) podszywania się pod innych użytkowników, monitorowania łącz lub skanowania portów,



i) przesyłania wirusów komputerowych i nielegalnego oprogramowania,
j) innych działań, które mogą zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania

sieci i użytkowników w niej działających.
7. Użytkownik w pełni odpowiada, nie wyłączając odpowiedzialności karnej, za podejmowane przez

siebie  działania,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  działań  mogących  stanowić  naruszenie
przepisów prawa, w tym prawa autorskiego oraz za sposób w jaki korzysta z Sieci Wi-Fi, w tym za
treści i inną zawartość przesyłanych informacji.

8. Użytkownik  we  własnym  zakresie  dba  o  bezpieczeństwo  swoich  danych.  W  szczególności,
TARGOR-TRUCK nie ponosi  odpowiedzialności  za przeprowadzone przez Użytkownika operacje
dokonane za pośrednictwem Sieci Wi-Fi, jak również za działanie pobranego oprogramowania, ani
za  ewentualne  szkody  spowodowane bezpośrednio  lub  pośrednio  przez  to,  że  Użytkownik  za
pośrednictwem Sieci Wi-Fi skorzystał z Internetu.

§ 5

1. Regulamin dostępny jest w recepcji TARGOR-TRUCK oraz na stronie internetowej www.targor-
truck.pl

2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić w każdym czasie. Zmiana Regulaminu nie
wpływa  na  sesje  rozpoczęte  przed  wprowadzeniem  zmiany,  do  chwili  ich  rozłączenia  oraz  na
prawa i obowiązki Użytkownika nabyte przed zmianą Regulaminu.

3. W  przypadku  wprowadzenia  zmian  w  niniejszym  Regulaminie  Użytkownikowi  nie  przysługują
żadne roszczenia.

4. Niezapoznanie  się  lub  niezrozumienie  Regulaminu  przez  Użytkownika  nie  zwalnia  go  od
odpowiedzialności za jego przestrzeganie.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
6. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Sieci Wi-Fi rozpatrywane będą przez sąd powszechny

właściwy dla siedziby TARGOR-TRUCK.
7. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sieci Wi-Fi należy zgłaszać w Dziale Obsługi Klienta

TARGOR-TRUCK.
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