Postai Agora szolgáltatások ÁSZF 4. sz. melléklet

WIFI SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
A Postai Agora ponton elhelyezett WiFi berendezéssel nyújtott szolgáltatás célja, hogy a
Postai Agora ponton és meghatározott hatótávolságában a lakosság számára ingyenes
hálózati hozzáférést biztosítson az internetes felületek eléréséhez. Elsődleges cél – bizonyos
korlátozások mellett – az e-közigazgatási felületek elérése, önálló használata, valamint az
interneten keresztül történő közérdekű tartalmak megismerése.
A Postai Agora pont WiFi szolgáltatás igénybevétele csak abban az esetben lehetséges,
amennyiben a felhasználó elfogadja az alábbi feltételeket.
Kérjük, ügyeljen a WiFi szolgáltatás felhasználási szabályainak betartására a zavartalan
Postai Agora ponti ügyfélkiszolgálás érdekében!
1. A WiFi elérése a Postai Agora pont épületben és annak meghatározott
hatótávolságában biztosított.
2. Egyes Postai Agora ponton a szolgáltatás elérése kizárólag a Postai Agora pont
épületére korlátozódhat.
3. Az internet WiFi-n keresztül történő eléréséhez a Szolgáltató eszközt nem biztosít.
4. A távmunka lehetőség és internetes oldalak WiFi megoldással történő elérése Ügyfél
tulajdonában lévő eszköz igénybevételével biztosított.
5. Az Agora Pont WiFi szolgáltatásként nyújtott ingyenes publikus internet hozzáférése
az állampolgárok részére közerkölcsöt vagy közrendet sértő tartalmak kizárásával
történik.
6. A KIOSZK használata, WiFi szolgáltatás igénybevétele és a (postai)ügyintézői
szolgáltatás biztosítása azonos adathálózaton történik. A szolgáltatások
sávszélesség használatának menedzselését a WiFi berendezés automatikusan
végzi, mely alapján a Szolgáltató a sávszélességet automatikusan korlátozhatja (az
Internetes kapcsolata lassúbbá válik).
7. A vezeték nélküli internet jelszó nélkül vehető igénybe.
8. Kérjük, ha a WiFi használata során rendellenességet észlel, azt nyitvatartási időben
jelezze munkatársunknak!
9. A Postai Agora ponti ügyfélkiszolgálást, illetve az általános postai ügyintézést
hátráltatni vagy megzavarni tilos!
10. A Szolgáltató nem felel az esetleges hálózati incidensekért, melyek a felhasználó
által csatlakoztatott ügyféleszközökben okozott kárt!
11. Minden felhasználónak célszerű gondoskodni a csatlakoztatott ügyféleszköz
védelméről (víruskereső, tűzfal program futtatása). A nem megfelelő védelem miatt
bekövetkező szoftver, hardver és egyéb problémákért a Szolgáltató nem vállal
felelősséget.
12. Annak érdekében, hogy más is hozzáférhessen a megfelelő sávszélességű
internethez, kérjük, csak annyi ideig csatlakozzon a WiFi-re, ameddig feltétlenül
szüksége van rá!
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