
 

 

WARUNKI UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG 

(Dla aplikacji Nokia WiFi używanej w produktach z systemem operacyjnym iOS firmy 

Apple) 

 

Jest to umowa prawna pomiędzy użytkownikiem, jeśli użytkownik wyraża na nią zgodę we 

własnym imieniu lub jeśli użytkownik jest upoważniony do zawarcia tej umowy w imieniu 

swojej firmy lub innej organizacji, a następnie podmiotu, na rzecz którego działa (zwanym 

dalej „Użytkownikiem”) a spółką Nokia Apps Distribution LLC i jej podmiotami zależnymi, 

zdefiniowanymi poniżej („Licencjodawca”), dotycząca korzystania przez Użytkownika z 

usług i zasobów („Usługi”) dostępnych lub włączonych w urządzeniu Nokia WiFi 

(„Urządzenie”), aplikacji Nokia WiFi App („Aplikacja licencjonowana”), witryny internetowej 

Nokia WiFi („Witryna internetowa”) lub portalu Home Portal lub jakiegokolwiek 

oprogramowania wbudowanego w urządzenia („Oprogramowanie”). „Podmiot zależny” 

oznacza podmiot kontrolowany, kontrolujący lub pozostający pod wspólną kontrolą 

Licencjodawcy, gdzie „kontrola” oznacza bezpośrednią lub pośrednią własność ponad 50% 

akcji lub udziałów uprawniających do głosowania na dyrektorów lub ich odpowiedników, tak 

długo, jak istnieje takie uprawnienie lub równoważna władza nad zarządem. 

Pobierając, instalując lub korzystając z Usług, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie 

warunków niniejszej Umowy o świadczenie usług („Umowa”). Jeśli Użytkownik nie zgadza się 

z warunkami niniejszej Umowy, nie jest uprawniony do korzystania z Usług i musi 

odinstalować Usługi z urządzeń, w których zostały zainstalowane.  Niniejsza Umowa może 

zostać zmieniona przez Licencjodawcę w dowolnym momencie. Najnowszą wersję niniejszej 

Umowy można przejrzeć w dowolnym momencie na stronie internetowej 

www.nokia.com/wifi/legal/terms-of-service/. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, 

zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków korzystania z usługi poprzez 

zamieszczanie aktualizacji i/lub zmian w naszej witrynie internetowej. Obowiązkiem 

użytkownika jest okresowe sprawdzanie witryny internetowej pod kątem zmian. Dalsze 

korzystanie z Usług po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian. 

NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA POSTANOWIENIE O OBOWIĄZKOWYM INDYWIDUALNYM 

ARBITRAŻU I ODSTĄPIENIU OD POZWU GRUPOWEGO/PROCESU SĄDOWEGO W SEKCJI 18. W 

ZAKRESIE, W JAKIM MA TO ZASTOSOWANIE, POSTANOWIENIE TO WYMAGA STOSOWANIA 

ARBITRAŻU NA ZASADZIE INDYWIDUALNEJ W CELU ROZSTRZYGANIA SPORÓW, A NIE 

PROCESU SĄDOWEGO LUB POZWÓW ZBIOROWYCH. 

Usługi oraz wszelkie informacje, dane, teksty i/lub inne materiały dostępne w ramach Usług 

lub za ich pośrednictwem, w tym wszelkie prawa, bez ograniczenia, łącznie z prawami 

własności intelektualnej, są własnością Licencjodawcy i/lub jego licencjodawców oraz są 

chronione postanowieniami traktatów międzynarodowych oraz wszelkimi innymi 

obowiązującymi przepisami prawa krajowego w kraju, w którym są używane.  

 

Usługi są licencjonowane, a nie sprzedawane Użytkownikowi do użytku wyłącznie na 

warunkach niniejszej Umowy, chyba że Usługom towarzyszy odrębna umowa licencyjna, w 



 

 

którym to przypadku zastosowanie będą miały postanowienia tej odrębnej umowy 

licencyjnej, pod warunkiem uprzedniego zaakceptowania przez Użytkownika tej odrębnej 

umowy licencyjnej. Licencjodawca zastrzega sobie wszystkie prawa, które nie zostały 

wyraźnie przyznane Użytkownikowi.   

 

 

 

 

 

Korzystanie przez Użytkownika z niektórych Usług i uczestnictwo w nich lub zakup przez 

niego Urządzenia może podlegać dodatkowym warunkom („Warunki dodatkowe”), w tym 

między innymi (1) zasadom ochrony prywatności Licencjodawcy (patrz punkt 6), (2) wszelkim 

gwarancjom lub dodatkowym warunkom zakupu dołączonym do Urządzenia Użytkownika 

przez Licencjodawcę, w tym między innymi ograniczonej gwarancji sprzętowej dostępnej 

pod adresem www.nokia.com/wifi/legal/warranty/; oraz (3) wszelkim dodatkowym 

warunkom, które Licencjodawca może okresowo dostarczać. Jeżeli niniejsza Umowa jest 

niezgodna z Warunkami dodatkowymi, w odniesieniu do takiej Usługi lub Urządzenia będą 

miały zastosowanie Warunki dodatkowe. 

 

1. Zakres licencji 

 

Niniejsza licencja udzielona Użytkownikowi przez Licencjodawcę na Aplikację licencjonowaną 

jest ograniczona do niewyłącznej, nieprzenoszalnej, odwoływalnej i niezbywalnej licencji na 

korzystanie z Aplikacji licencjonowanej w dowolnych produktach marki Apple użytkowanych 

pod kontrolą systemu operacyjnego Apple iOS, których Użytkownik jest właścicielem lub 

nad którymi Użytkownik sprawuje kontrolę oraz zgodnie z zasadami korzystania 

określonymi w warunkach sklepu App Store („Zasady korzystania”), z wyjątkiem 

przypadków, w których taka Aplikacja licencjonowana może być dostępna, pobierana i 

użytkowana z innych kont powiązanych z kupującym. 

 

Niniejsza licencja udzielona Użytkownikowi przez Licencjodawcę na Oprogramowanie jest 

ograniczona do niewyłącznej, nieprzenoszalnej, odwoływalnej i niezbywalnej licencji na 

instalację i korzystanie z Oprogramowania na jednym lub wielu Urządzeniach zakupionych 

od Licencjodawcy.  

 

2. Ograniczenia w korzystaniu i ograniczenia praw Użytkownika 

Niniejsza licencja nie zezwala Użytkownikowi na korzystanie z Aplikacji licencjonowanej na 

jakimkolwiek produkcie marki Apple ani na korzystaniu z Oprogramowania na jakimkolwiek 

Urządzeniu lub produkcie, którego Użytkownik nie jest właścicielem lub nad którym nie 

sprawuje kontroli. Użytkownik nie może także rozpowszechniać ani udostępniać Usług za 

pośrednictwem sieci, w której mogłyby być używane przez wiele urządzeń w tym samym 

czasie, które nie są własnością Użytkownika lub nad którymi Użytkownik nie sprawuje 

kontroli. Użytkownik nie może wynajmować, dzierżawić, pożyczać, sprzedawać, 



 

 

dystrybuować lub udzielać sublicencji na Usługi. Użytkownik nie może kopiować (z wyjątkiem 

przypadków wyraźnie dozwolonych przez niniejszą licencję i Zasady korzystania), 

dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, modyfikować lub tworzyć produktów 

pochodnych Usług, wszelkich aktualizacji lub jakiejkolwiek ich części (z wyjątkiem i tylko w 

zakresie, w jakim powyższe ograniczenie jest zakazane przez obowiązujące przepisy lub w 

zakresie dozwolonym przez warunki licencyjne regulujące sposób korzystania z 

komponentów typu open source stanowiących część Usług). Użytkownik nie może uzyskać 

dostępu do Usług w celu stworzenia podobnej lub konkurencyjnej witryny internetowej, 

aplikacji lub usługi. Każda taka próba stanowi naruszenie praw Licencjodawcy i jego 

licencjodawców. Użytkownik zgadza się na korzystanie z Usług wyłącznie w sposób zgodny 

ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami prawa lokalnego kraju 

lub regionu, w którym mieszka lub w którym Użytkownik pobiera Usługi lub z nich korzysta, 

w tym, ale nie wyłącznie, z obowiązującymi ograniczeniami dotyczącymi praw autorskich i 

innych praw własności intelektualnej. Użytkownik nie może usuwać ani niszczyć żadnych 

informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących własności zawartych w 

Usługach i/lub Urządzeniach. Użytkownik nie będzie korzystał z Usług w sposób naruszający 

prawa osób trzecich, w tym poprzez nadużywanie lub wykorzystywanie praw do własności 

intelektualnej osób trzecich, praw dotyczących ochrony prywatności lub innych praw. 

 

Jeśli Użytkownik naruszy te ograniczenia, Licencjodawca może rozwiązać niniejszą Umowę 

bez dalszego powiadomienia, a wobec Użytkownika może zostać wszczęte postępowanie 

cywilnoprawne oraz o odszkodowanie oraz jest on zobowiązany do zabezpieczenia 

Licencjodawcy przed odpowiedzialnością z tytułu szkód wynikających z takiego naruszenia. 

Usługi nie są zaprojektowane, wyprodukowane ani przeznaczone do użytku w środowisku, w 

którym awaria Usług może prowadzić do śmierci, obrażeń ciała lub poważnych szkód 

fizycznych lub środowiskowych, takich jak projektowanie lub obsługa obiektów jądrowych, 

nawigacja lotnicza lub systemy komunikacyjne, kontrola ruchu lotniczego, urządzenia 

bezpośredniego podtrzymywania życia, systemy uzbrojenia lub sterowanie online 

urządzeniami w jakimkolwiek niebezpiecznym środowisku wymagającym bezawaryjnego 

działania („Działania wyjątkowo niebezpieczne”). Licencjodawca i dystrybutorzy nie 

udzielają jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych gwarancji przydatności do 

wykonywania działań wyjątkowo niebezpiecznych. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że 

nie będzie korzystał z Usług do takich celów. Użytkownik zgadza się bronić i zabezpieczać 

Licencjodawcę przed jakimikolwiek stratami, odpowiedzialnością lub szkodami 

jakiegokolwiek rodzaju poniesionymi przez Licencjodawcę w wyniku naruszenia przez 

Użytkownika gwarancji, o której mowa w poprzednim zdaniu. 

 

Korzystanie z Usług może zostać czasowo zawieszone bez uprzedniego powiadomienia ze 

względu na konserwację i naprawę, względy bezpieczeństwa, awarię systemu lub inne 

okoliczności, lub też Usługa może zostać trwale przerwana według uznania Licencjodawcy.    

Urządzenia sprzedawane w Stanach Zjednoczonych nie mają certyfikatu CE i są 

przeznaczone do użytku wyłącznie w Stanach Zjednoczonych.  Urządzenia te są zgodne z 



 

 

częścią 15 przepisów amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności. Działanie podlega 

następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenia nie mogą powodować szkodliwych 

zakłóceń i (2) Urządzenia muszą być odporne na wszelkie odbierane zakłócenia, w tym 

zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.  

3. Warunki regulujące aktualizacje 

 

Licencjodawca może od czasu do czasu opracowywać poprawki, naprawy usterek, 

aktualizacje, uaktualnienia i inne modyfikacje działania Usług obejmujące podstawową 

łączność, konfigurację i bezprzewodowe aktualizacje („Aktualizacje”). Warunki niniejszej 

licencji regulują wszelkie Aktualizacje dostarczane przez Licencjodawcę, które zastępują 

i/lub uzupełniają oryginalne Usługi, chyba że takiej Aktualizacji towarzyszy osobna licencja, 

w którym to przypadku obowiązują warunki tej licencji. 

 

Korzystając z Usług, Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na automatyczne pobieranie i 

instalację tych Aktualizacji, które mogą być pobierane i instalowane automatycznie na 

urządzeniu przenośnym i Urządzeniach użytkownika, stosownie do przypadku, bez 

konieczności powiadamiania o tym fakcie lub uzyskiwania dodatkowej zgody. 

 

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać takich Aktualizacji, jedynym rozwiązaniem (i) w 

przypadku aktualizacji Aplikacji licencjonowanej jest wyłączenie funkcji automatycznej 

aktualizacji w ustawieniach urządzenia przenośnego Użytkownika lub usunięcie Aplikacji 

licencjonowanej z urządzenia przenośnego Użytkownika lub (ii) w przypadku aktualizacji 

Oprogramowania — zamknięcie konta Nokia WiFi Użytkownika i zaprzestanie korzystania z 

Urządzeń. W przypadku późniejszego cofnięcia któregokolwiek z powyższych działań (np. 

poprzez włączenie funkcji automatycznej aktualizacji w urządzeniu przenośnym lub 

rozpoczęcie ponownego użytkowania urządzenia), Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że 

automatyczne pobieranie i instalacja Aktualizacji rozpocznie się ponownie i wyraża zgodę na 

takie automatyczne Aktualizacje. W zakresie, w jakim Aktualizacje nie są instalowane 

automatycznie, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że może być zobowiązany do 

instalowania Aktualizacji w celu dalszego korzystania z Usług i Urządzeń lub uzyskania 

dostępu do pełnej funkcjonalności Usług i Urządzeń oraz wyraża zgodę na niezwłoczne 

zainstalowanie takich Aktualizacji. 

 

4. Pomoc techniczna i konserwacja 

 

Licencjodawca nie ma obowiązku świadczenia Użytkownikowi pomocy technicznej lub innej, 

chyba że Użytkownik i Licencjodawca uzgodnią to oddzielnie na piśmie. W przypadku 

udzielenia takiej pomocy przez Licencjodawcę, Użytkownik rozumie i zgadza się, że pomoc 

techniczna została udzielona na zasadzie „taka, jaka jest” i „w miarę dostępności”, a 

Licencjodawca nie będzie miał żadnych obowiązków ani zobowiązań związanych z taką 

pomocą techniczną. 

 

5. Oprogramowanie FOSS 



 

 

 

Usługi zawierają oprogramowanie bezpłatne lub typu open source („FOSS”), do którego 

mają zastosowanie zobowiązania licencyjne stron trzecich.   Informacje na temat zgodności 

z przepisami dotyczącymi oprogramowania typu open source są dostępne na stronie 

www.nokia.com/wifi/legal/open-source-software/ i wskazują licencję, na podstawie której 

wydano takie oprogramowanie FOSS, oraz zawierają wymagane poświadczenia, legendy 

i/lub uwagi.  O ile nie jest określone inaczej w ramach licencji FOSS (np. GPL, LGPL i Affero 

GPL) wymagającej od Licencjodawcy przyznania tych samych praw stronom, do których jest 

rozpowszechniane oprogramowanie FOSS, prawa Użytkownika do korzystania, kopiowania i 

dalszego rozpowszechniania (jeśli dotyczy) oprogramowania FOSS są regulowane niniejszą 

Umową, a nie licencją FOSS pierwotnie mającą zastosowanie do oprogramowania FOSS.   

 

Należy pamiętać, że modyfikowanie oprogramowania Nokia w jakikolwiek sposób, w tym 

między innymi aktualizację wizerunku klienta zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie 

https://resources.nokia.com/asset/300001, może mieć wpływ na Produkt i może nie dłużej 

odpowiedni do zamierzonego celu. Gwarancja może być nieważna w przypadku (i) 

modyfikacji innych niż autoryzowani technicy Nokia; lub (ii) obsługi lub użytkowania 

niezgodnego z aplikacją Nokia WiFi, Nokia WiFi QSR Informacje o bezpieczeństwie i 

przepisach Nokia WiFi lub innymi instrukcjami dostarczonymi przez Nokia; 

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat użytkowania i gwarancji urządzeń Nokia WiFi 

Beacon, zapoznaj się z instrukcjami zawartymi w ulotkach dołączonych do opakowania 

produktu oraz dodatkowe informacje dostępne na stronie www.nokia.com/wifi/legal. 

 

 

6. Prywatność/zgoda na wykorzystywanie danych 

 

W przypadku korzystania przez Użytkownika z Urządzenia i Usług Licencjodawca może być 

zmuszony do zbierania danych osobowych w celu świadczenia Usług Użytkownikowi. "Dane 

osobowe" oznaczają dane, które umożliwiają bezpośrednią identyfikację Użytkownika. 

Obejmują one między innymi adres e-mail Użytkownika, imię, nazwisko, numer telefonu, 

adres IP, adres pocztowy, a także wszelkie inne informacje związane z powyższymi danymi 

osobowymi, które są automatycznie zbierane podczas korzystania przez Użytkownika z 

Urządzenia i Usług, takie jak dostawcy Internetu, statystyki wykorzystania przepustowości 

sieci itp. Pobierając, instalując lub korzystając z Usług, Użytkownik wyraża zgodę na warunki 

określone w niniejszej sekcji, pełne Zasady ochrony prywatności Licencjodawcy pod 

adresem                     https://www.nokia.com/en_int/privacy oraz dodatkowe oświadczenie o 

ochronie prywatności na stronie internetowej www.nokia.com/wifi/legal/privacy/. 

Zachęcamy do częstego sprawdzania tych zasad ochrony prywatności.  

Licencjodawca może również zbierać i przetwarzać informacje dotyczące pobierania, 

instalacji i/lub korzystania z Usług przez Użytkownika w celu poprawy jakości i wydajności 

jego produktów, w tym między innymi: dane o pobranych, zainstalowanych i/lub używanych 

wersjach usług, dane o debugowaniu, informacje o lokalizacji oraz inne informacje o 

użytkowaniu, a także analizy danych użycia z sieci urządzenia oraz wszelkie informacje 

https://www.nokia.com/en_int/privacy


 

 

zebrane jako dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami (łącznie „Informacje o 

użytkowaniu”).  Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie 

i wykorzystywanie takich Informacji o użytkowaniu przez Licencjodawcę. Użytkownik ma 

prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym czasie i sprostowania Informacji o 

użytkowaniu. Informacje o użytkowaniu są przekazywane anonimowo do 

Licencjodawcy.  Licencjodawca nie będzie udostępniać Informacji o użytkowaniu związanych 

z Użytkownikiem stronom trzecim, chyba że Licencjodawca (i) otrzymał na to zgodę 

Użytkownika; (ii) stwierdzi, że jest to wymagane przez prawo lub stwierdzi w dobrej wierze, 

że dostęp, zachowanie lub ujawnienie takich Informacji o użytkowaniu jest konieczne do 

ochrony uzasadnionych interesów Licencjodawcy, jego użytkowników lub ogółu 

społeczeństwa; lub (iii) dostarczy takie informacje w zagregowanej formie anonimowej lub 

pod postacią pseudonimów. 

7. Informacje zwrotne 

 

Użytkownik może zgłaszać pomysły, sugestie i/lub propozycje Licencjodawcy (w tym 

wszelkie zgłoszenia dotyczące usterek lub błędów w Usługach) („Informacje zwrotne”) na 

własne ryzyko, a Licencjodawca nie ma żadnych zobowiązań (w tym bez ograniczeń 

zobowiązań do zachowania poufności) w odniesieniu do takich Informacji zwrotnych. 

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada wszelkie prawa niezbędne do przesłania 

Informacji zwrotnych. Użytkownik wyraża zgodę i niniejszym udziela Licencjodawcy w pełni 

opłaconego, nieodpłatnego, nieodwołalnego, wieczystego, ogólnoświatowego i w pełni 

podlegającego podlicencjonowaniu prawa do oraz licencji na użytkowanie, powielanie, 

wykonywanie, wyświetlanie, dystrybuowanie, adaptowanie, modyfikowanie, ponowne 

formatowanie, tworzenie dzieł pochodnych oraz komercyjne lub niekomercyjne 

wykorzystywanie Informacji zwrotnych w dowolny sposób na zasadzie braku wyłączności, a 

także udzielanie sublicencji na powyższe prawa w odniesieniu do Usług lub podobnych 

produktów lub usług, oraz że Licencjodawca nie ma żadnych zobowiązań (chyba że 

określono to w odpowiednich przepisach) w odniesieniu do takich Informacji zwrotnych. 

 

8. Rozwiązanie Umowy 

 

Niniejsza Umowa obowiązuje od daty pierwszego pobrania i zainstalowania Usług przez 

Użytkownika. Użytkownik może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie, trwale 

usuwając Usługi świadczone przez Licencjodawcę.  

 

Prawa użytkownika końcowego wygasają automatycznie i natychmiast, bez powiadomienia 

ze strony Licencjodawcy, jeżeli Użytkownik nie zastosuje się do któregokolwiek z 

postanowień niniejszej Umowy. W takim przypadku Użytkownik musi natychmiast usunąć 

Usługi. 

 

Jeżeli Użytkownik, bezpośrednio lub pośrednio, wniesie Roszczenie (zdefiniowane poniżej) o 

naruszenie patentu przeciwko jakiemukolwiek podmiotowi, twierdząc, że Usługi w całości 

lub w części stanowią bezpośrednie lub pośrednie naruszenie patentu lub nakłaniają do 



 

 

naruszenia patentu („Roszczenie”), wówczas niniejsza Umowa, w tym wszystkie prawa 

przyznane Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy, może, według uznania Licencjodawcy, 

zostać rozwiązana w całości lub w części z mocą wsteczną od dnia, w którym Użytkownik po 

raz pierwszy otrzymał Usługi. 

 

9. Usługi i materiały stron trzecich 

 

Usługi mogą umożliwiać dostęp do usług i witryn internetowych świadczonych lub 

udostępnianych przez Usługi („Usługi dodatkowe”) oraz usług i witryn internetowych stron 

trzecich („Usługi stron trzecich”, a łącznie z Usługami dodatkowymi: „Usługi połączone”). 

Korzystanie z Usług połączonych może wymagać dostępu do Internetu oraz zaakceptowania 

przez Użytkownika dodatkowych warunków świadczenia usług. 

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystając z którejkolwiek z Usług połączonych, 

może napotkać treści, które mogą być uznane za obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące 

sprzeciw, które to treści mogą lecz nie muszą być oznaczone jako zawierające drastyczny 

język, oraz że wyniki wyszukiwania lub wprowadzania danego adresu URL mogą 

automatycznie i niezamierzenie generować łącza lub odwołania do materiałów budzących 

sprzeciw. Niemniej jednak, Użytkownik zgadza się korzystać z Usług połączonych na 

wyłączne ryzyko Użytkownika i Licencjodawca nie ponosi wobec Użytkownika żadnej 

odpowiedzialności za treści, które mogą zostać uznane za obraźliwe, nieprzyzwoite lub 

budzące sprzeciw. 

 

Niektóre Usługi połączone mogą wyświetlać, zawierać lub udostępniać treści, dane, 

informacje, aplikacje lub materiały pochodzące od stron trzecich („Materiały stron 

trzecich”) lub udostępniać łącza do określonych witryn internetowych stron trzecich. 

Korzystając z Usług połączonych, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że 

Licencjodawca nie jest odpowiedzialny za sprawdzenie lub ocenę zawartości, dokładności, 

kompletności, aktualności, ważności, zgodności z prawem autorskim, legalności, 

przyzwoitości, jakości lub jakichkolwiek innych aspektów takich Materiałów stron trzecich 

lub witryn internetowych. Licencjodawca nie gwarantuje ani nie popiera, nie przyjmuje i nie 

będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby 

za jakiekolwiek Usługi stron trzecich, Materiały stron trzecich lub witryny internetowe ani za 

jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich. Materiały stron trzecich oraz 

łącza do innych witryn internetowych są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika. 

Informacje finansowe wyświetlane w Usługach połączonych służą wyłącznie celom 

informacyjnym i nie mogą być traktowane jako doradztwo inwestycyjne. Przed 

przeprowadzeniem jakiejkolwiek transakcji na papierach wartościowych w oparciu o 

informacje uzyskane w ramach Usług połączonych, należy skonsultować się z 

profesjonalistą w dziedzinie finansów. Dane dotyczące lokalizacji dostarczane przez 

jakiekolwiek Usługi połączone służą wyłącznie do podstawowych celów nawigacyjnych i nie 

są przeznaczone do wykorzystania w sytuacjach, gdy potrzebne są dokładne informacje 

dotyczące lokalizacji lub gdy błędne, niedokładne lub niekompletne dane dotyczące 

lokalizacji mogą prowadzić do śmierci, obrażeń ciała, szkód majątkowych lub 



 

 

środowiskowych. Ani Licencjodawca, ani żaden z jego dostawców treści nie gwarantuje 

dostępności, dokładności, kompletności, niezawodności ani aktualności informacji o 

zapasach lub danych dotyczących lokalizacji wyświetlanych przez jakiekolwiek Usługi 

połączone. 

 

Użytkownik zgadza się, że wszelkie Usługi połączone zawierają treści zastrzeżone, 

informacje i materiały chronione przez obowiązujące przepisy prawa własności 

intelektualnej i inne prawa, w tym między innymi prawa autorskie, oraz że Użytkownik nie 

będzie wykorzystywał takich treści zastrzeżonych, informacji lub materiałów żaden sposób 

inny niż dozwolony przez Usługi połączone. Żadna część Usług połączonych nie może być 

powielana w jakiejkolwiek formie ani w żaden sposób. Użytkownik zobowiązuje się nie 

modyfikować, nie wynajmować, nie wydzierżawiać, nie wypożyczać, nie sprzedawać, nie 

rozpowszechniać ani nie tworzyć produktów pochodnych w oparciu o Usługi połączone, a 

Użytkownik nie będzie wykorzystywał Usług połączonych w jakikolwiek nieuprawniony 

sposób, w tym, lecz nie ograniczając się do, poprzez niewłaściwe wykorzystywanie lub 

nadmierne obciążanie przepustowości sieci. Użytkownik zobowiązuje się ponadto nie 

korzystać z Usług połączonych w jakikolwiek sposób w celu nękania, nadużywania, 

prześladowania, grożenia, zniesławiania lub naruszania w inny sposób praw jakiejkolwiek 

innej strony, a Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie wykorzystanie 

Usług przez Użytkownika, ani za jakiekolwiek nękanie, grożenie, zniesławianie, obraźliwe lub 

nielegalne wiadomości lub transmisje, które Użytkownik może otrzymać w wyniku 

korzystania z Usług połączonych. 

 

Ponadto Usługi stron trzecich i Materiały stron trzecich, do których można uzyskać dostęp i 

które mogą być wyświetlane w produkcie z systemem iOS marki Apple lub z którymi można 

się łączyć, nie są dostępne we wszystkich językach lub we wszystkich krajach. Licencjodawca 

nie gwarantuje, że takie Usługi stron trzecich i Materiały stron trzecich są odpowiednie lub 

dostępne do wykorzystania w jakiejkolwiek określonej lokalizacji. W zakresie, w jakim 

Użytkownik zdecyduje się na dostęp do takich Usług stron trzecich i Materiałów stron 

trzecich, czyni to z własnej inicjatywy i jest odpowiedzialny za zgodność z wszelkimi 

obowiązującymi przepisami, w tym, lecz nie ograniczając się do, z obowiązującymi 

przepisami lokalnymi. Licencjodawca i jego licencjodawcy zastrzegają sobie prawo do 

zmiany, zawieszenia, usunięcia lub zablokowania dostępu do dowolnych Usług połączonych 

w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. W żadnym wypadku Licencjodawca nie ponosi 

odpowiedzialności za usunięcie lub wyłączenie dostępu do takich Usług połączonych. 

Licencjodawca może również nałożyć ograniczenia dotyczące korzystania lub dostępu do 

niektórych Usług połączonych, w każdym przypadku i bez uprzedzenia lub ponoszenia 

odpowiedzialności. 

 

10. BRAK GWARANCJI 

 

USŁUGI I USŁUGI DODATKOWE SĄ ŚWIADCZONE NA RZECZ UŻYTKOWNIKA BEZ GWARANCJI. 

UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD STANU, 

REGIONU LUB KRAJU. W ZAKRESIE INNYM NIŻ DOZWOLONY PRZEZ PRAWO, 



 

 

LICENCJODAWCA NIE WYKLUCZA, NIE OGRANICZA ANI NIE ZAWIESZA INNYCH POSIADANYCH 

PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRAW, W TYM PRAW, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z NIEZGODNOŚCI 

UMOWY SPRZEDAŻY. ABY W PEŁNI ZROZUMIEĆ SWOJE PRAWA, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z 

PRAWEM SWOJEGO STANU, REGIONU LUB KRAJU. 

 

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTANIE Z USŁUG I 

USŁUG DODATKOWYCH ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO I ŻE CAŁE RYZYKO ZWIĄZANE Z 

ZADOWALAJĄCĄ JAKOŚCIĄ, WYDAJNOŚCIĄ, DOKŁADNOŚCIĄ I WYSIŁKIEM SPOCZYWA NA 

UŻYTKOWNIKU. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE 

PRAWO, USŁUGI I USŁUGI DODATKOWE SĄ ŚWIADCZONE „TAKIE, JAKIE SĄ” I „W MIARĘ 

DOSTĘPNOŚCI”, ZE WSZYSTKIMI WADAMI I BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, A 

LICENCJODAWCA NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW W 

ODNIESIENIU DO USŁUG I USŁUG DODATKOWYCH, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB 

USTAWOWYCH, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, DOROZUMIANYCH GWARANCJI I/LUB 

WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO 

OKREŚLONEGO CELU, DOKŁADNOŚCI, NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA I NIENARUSZANIA 

PRAW OSÓB TRZECICH.  

 

LICENCJODAWCA NIE GWARANTUJE BRAKU ZAKŁÓCEŃ PODCZAS KORZYSTANIA Z USŁUG 

ORAZ ŻE WYKONYWANE FUNKCJE I ŚWIADCZONE USŁUGI SPEŁNIĄ OCZEKIWANIA 

UŻYTKOWNIKA, A TAKŻE ŻE USŁUGI BĘDĄ DZIAŁAŁY NIEPRZERWANIE I BEZ BŁĘDÓW, ORAZ 

ŻE WADY USŁUG ZOSTANĄ USUNIĘTE.  

 

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE USŁUGI NIE SĄ PRZEZNACZONE LUB 

ODPOWIEDNIE DO UŻYTKU W SYTUACJACH LUB ŚRODOWISKACH, W KTÓRYCH AWARIA LUB 

OPÓŹNIENIA CZASOWE, BŁĘDY LUB NIEŚCISŁOŚCI W TREŚCI, DANYCH LUB INFORMACJACH 

DOSTARCZANYCH PRZEZ USŁUGI MOGĄ PROWADZIĆ DO ŚMIERCI, OBRAŻEŃ CIAŁA LUB 

POWAŻNYCH SZKÓD FIZYCZNYCH LUB ŚRODOWISKOWYCH, W TYM BEZ OGRANICZEŃ DO 

DZIAŁAŃ WYJĄTKOWO NIEBEZPIECZNYCH. 

 

ŻADNA USTNA BĄDŹ PISEMNA INFORMACJA LUB PORADA UDZIELONA PRZEZ 

LICENCJODAWCĘ LUB JEGO UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA NIE STANOWI 

GWARANCJI. W PRZYPADKU, GDY USŁUGI OKAŻĄ SIĘ WADLIWE, UŻYTKOWNIK PRZEJMUJE 

CAŁKOWITY KOSZT WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH, 

NAPRAWCZYCH LUB KOREKCYJNYCH. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH NIE ZEZWALA SIĘ NA 

WYŁĄCZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB OGRANICZEŃ W ZAKRESIE 

OBOWIĄZUJĄCYCH PRAW USTAWOWYCH KONSUMENTA, WIĘC POWYŻSZE WYŁĄCZENIE I 

OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. 

 

11. Ograniczenie odpowiedzialności 

 

W ZAKRESIE, W JAKIM NIE JEST TO ZABRONIONE PRZEZ PRAWO, LICENCJODAWCA W 

ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA CIAŁA LUB 

JAKIEKOLWIEK SZKODY PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE, W TYM, 



 

 

BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, UTRATY DANYCH, PRZERWANIA 

DZIAŁALNOŚCI LUB JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY LUB STRATY KOMERCYJNE, WYNIKAJĄCE 

LUB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA 

Z USŁUG, NIEZALEŻNIE OD TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI (UMOWA, CZYN NIEDOZWOLONY 

LUB INNE), NAWET JEŚLI LICENCJODAWCA ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI 

WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE 

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA CIAŁA, SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE, WIĘC 

TO OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. W żadnym wypadku całkowita 

odpowiedzialność Licencjodawcy wobec Użytkownika za wszelkie szkody (inne niż te, które 

mogą być wymagane przez obowiązujące prawo w przypadkach dotyczących obrażeń ciała) 

nie może przekroczyć kwoty pięćdziesięciu dolarów amerykańskich (50,00 USD). Powyższe 

ograniczenia będą miały zastosowanie, nawet jeśli powyższy środek zaradczy nie odniesie 

zamierzonego skutku. 

 

ZAWSZE RÓWNIEŻ WYKONAĆ KOPIĘ ZAPASOWĄ WSZYSTKICH DANYCH I TREŚCI ZAPISANYCH 

W URZĄDZENIU PRZED ODDANIEM URZĄDZENIA DO SERWISU, PONIEWAŻ DZIAŁANIA 

SERWISOWE USUNĄ WSZYSTKIE DANE Z URZĄDZENIA.  LICENCJODAWCA I JEGO 

AUTORYZOWANE CENTRA SERWISOWE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ 

DANYCH, PROGRAMÓW LUB INFORMACJI POUFNYCH UŻYTKOWNIKA. 

 

12. Odszkodowanie 

 

Użytkownik zgadza się przejąć odpowiedzialność, zabezpieczyć odszkodowanie oraz 

chronić Licencjodawcę i jego licencjodawców przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, 

zobowiązaniami, stratami, kosztami, procesami lub wydatkami, w tym uzasadnionymi 

opłatami adwokackimi poniesionymi przez Licencjodawcę lub licencjodawców w wyniku 

dostępu Użytkownika do Usług lub korzystania z nich w dowolnym czasie; naruszeniem 

przez Użytkownika niniejszej Umowy lub wszelkich obowiązujących przepisów prawa lub 

regulacji; jakimkolwiek naruszeniem lub domniemanym naruszeniem praw własności 

intelektualnej strony trzeciej spowodowanym korzystaniem przez Użytkownika z Usług; lub 

wszelkimi sporami lub problemami pomiędzy Użytkownikiem a jakąkolwiek stroną trzecią. 

Licencjodawca zastrzega sobie prawo do podjęcia samodzielnej obrony w każdej sprawie 

roszczeń wniesionej przeciwko Użytkownikowi (i bez ograniczania jego zobowiązań 

odszkodowawczych w związku z taką sprawą), a Użytkownik zgadza się współpracować z 

Licencjodawcą przy obronie przed takimi roszczeniami.  

 

 

13. Eksport 

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługi mogą podlegać prawom i przepisom 

eksportowym Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i/lub innych krajów (łącznie „Prawa 

eksportowe”).  Użytkownik nie może importować, używać, rozpowszechniać, eksportować, 

ponownie eksportować, przekazywać lub przesyłać Usług (nawet jeśli są one częścią innych 

produktów) z naruszeniem przepisów eksportowych.  Użytkownik zgadza się w pełni 



 

 

współpracować z Licencjodawcą podczas oficjalnego lub nieoficjalnego audytu lub kontroli 

związanej z obowiązującymi przepisami dotyczącymi kontroli eksportu lub importu oraz 

zwolni Licencjodawcę i licencjodawców z odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie przez 

Użytkownika przepisów niniejszej sekcji lub związanej z takim naruszeniem.  

 

Użytkownik oświadcza i gwarantujecie, że: (i) nie znajduje się w kraju, który podlega 

embargu nałożonemu przez rząd Stanów Zjednoczonych lub który został wskazany przez 

rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj wspierający terroryzm; oraz (ii) nie znajduje się na 

żadnej liście podmiotów objętych zakazem lub ograniczeniem przez rząd Stanów 

Zjednoczonych. 

 

14. Brak licencji dorozumianych lub licencji patentowych 

 

Nie istnieją żadne licencje dorozumiane ani inne prawa dorozumiane przyznane na 

podstawie niniejszej Umowy, a wszystkie prawa, z wyjątkiem tych wyraźnie przyznanych na 

podstawie niniejszej Umowy, pozostają własnością Licencjodawcy i jego licencjodawców.  

Ponadto w ramach niniejszej Umowy nie są przyznawane żadne licencje ani uprawnienia na 

połączenie Usług z jakimkolwiek innym oprogramowaniem lub sprzętem niedostarczonym 

przez Licencjodawcę. 

 

Na podstawie niniejszej Umowy nie udziela się żadnych licencji na jakiekolwiek patenty 

Licencjodawcy.   

 

Wszelkie prawa i licencje, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszej Umowie, są 

zastrzeżone przez Licencjodawcę i/lub jego licencjodawców. 

 

15. Użytkownicy końcowi rządu USA 

 

Usługi i związana z nimi dokumentacja to „Przedmioty komercyjne” w rozumieniu definicji 

tego terminu zawartej w 48 C.F.R. §2.101, składające się z „Komercyjnego oprogramowania 

komputerowego” oraz „Dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego”, 

ponieważ definicje te są używane w 48 C.F.R. §12.212 lub 48 C.F.R. §227.7202, stosownie 

do przypadku. Zgodnie z 48 C.F.R. §12.212 lub 48 C.F.R. od §227.7202-1 do 227.7202-4, w 

zależności od przypadku, Komercyjne oprogramowanie komputerowe i Dokumentacja 

komercyjnego oprogramowania komputerowego są licencjonowane użytkownikom 

końcowym rządu Stanów Zjednoczonych (a) wyłącznie jako przedmioty komercyjne i (b) 

tylko z tymi prawami, które są przyznawane wszystkim pozostałym użytkownikom 

końcowym zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie. Niepublikowane 

prawa autorskie są zastrzeżone na mocy prawa autorskiego Stanów Zjednoczonych. 

 

16. Zasady dotyczące znaków towarowych 

 

Nokia to zastrzeżony znak towarowy firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm 

wymienione w witrynie internetowej Nokia WiFi („Witryna internetowa”), Aplikacji 



 

 

licencjonowanej i/lub materiałach dotyczących Urządzenia mogą być znakami towarowymi 

lub nazwami handlowymi ich odpowiednich właścicieli. Dostęp Użytkownika do Witryny 

internetowej i/lub korzystanie z Aplikacji licencjonowanej i/lub materiałów dotyczących 

Urządzenia nie powinny być interpretowane jako przyznanie, przez domniemanie, zasadę 

„estoppel” lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z jakichkolwiek 

znaków pojawiających się w Witrynie internetowej, Aplikacji licencjonowanej i/lub 

materiałach dotyczących Urządzenia bez uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy lub 

właściciela będącego stroną trzecią. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego, 

zabrania się używania takich znaków, jak hiperłącze do Witryny internetowej lub 

jakiejkolwiek innej witryny internetowej Licencjodawcy. 

 

17. Częściowa nieważność prawna 

 

Jeśli jakiekolwiek postanowienie, porozumienie lub warunek niniejszej Umowy lub jego 

zastosowanie do którejkolwiek ze stron lub okoliczności zostanie w jakimkolwiek stopniu 

uznane za nieważne lub niewykonalne, wówczas pozostała część niniejszej Umowy lub 

zastosowanie takiego postanowienia, porozumienia lub warunku do stron lub okoliczności 

innych niż te, w odniesieniu do których jest ona uznana za nieważną lub niewykonalną, nie 

zostanie naruszone, a każde postanowienie, porozumienie lub warunek niniejszej Umowy 

będzie ważny i egzekwowany w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. 

 

18. Wybór prawa właściwego 

 

Niniejsza licencja i korzystanie z Usług przez Użytkownika podlega prawu stanu Nowy Jork, z 

wyłączeniem norm kolizyjnych, w tym, bez ograniczeń, ich wykładni, interpretacji, działania i 

egzekwowania, z wyjątkiem sytuacji, gdy Użytkownik korzysta z Usług poza Ameryką 

Północną lub Ameryką Południową, w którym to przypadku wszystkie sprawy wynikające z 

niniejszej Umowy lub z nią związane podlegają prawu Francji.  Korzystanie z Usług może 

również podlegać innym przepisom prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub 

międzynarodowego. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach dotyczących 

międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania do niniejszej Umowy.  

 

Wszelkie spory pomiędzy stronami będą ostatecznie rozstrzygane zgodnie z Regulaminem 

postępowania pojednawczego i arbitrażu Międzynarodowej Izby Handlowej przez trzech (3) 

arbitrów wyznaczonych zgodnie z Regulaminem. W przypadkach, w których zastosowanie 

mają przepisy prawa stanu Nowy Jork, arbitraż musi mieć miejsce w Nowym Jorku, w stanie 

Nowy Jork.  W przypadkach, w których zastosowanie mają przepisy prawa francuskiego, 

arbitraż musi odbywać się w Genewie w Szwajcarii.  Arbitraż w ramach niniejszej Umowy 

będzie odbywał się na zasadzie indywidualnej: nie dopuszcza się arbitrażu grupowego i 

pozwów grupowych. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE ZAWIERAJĄC NINIEJSZĄ 

UMOWĘ, UŻYTKOWNIK I LICENCJODAWCA ZRZEKAJĄ SIĘ PRAWA DO PROCESU SĄDOWEGO Z 

UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH LUB DO UCZESTNICTWA W POZWIE GRUPOWYM. 

 



 

 

Niezależnie od powyższego Licencjodawca będzie miał prawo do wszczęcia postępowania 

przed sądem właściwej jurysdykcji w celu uzyskania nakazu lub innego słusznego 

zadośćuczynienia do czasu wydania ostatecznej decyzji przez arbitra.  

 

19. Dodatkowe warunki dla użytkowników końcowych wymagane przez firmę Apple 

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że  

 

(i) Niniejsza Umowa została zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Licencjodawcą, a nie 

firmą Apple, Inc. („Apple”). 

 

(ii) Licencjodawca i jego licencjodawcy, a nie firma Apple, ponoszą wyłączną 

odpowiedzialność za Aplikację licencjonowaną.  

 

(iii) Firma Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za świadczenie jakichkolwiek usług 

konserwacyjnych i pomocy technicznej w odniesieniu do Aplikacji licencjonowanej.  

 

(iv) W przypadku niespełnienia przez Aplikację licencjonowaną wymogów jakiejkolwiek 

stosownej gwarancji, Użytkownik może powiadomić firmę Apple, a firma Apple zwróci 

kwotę zapłaconą przez Użytkownika za Aplikację licencjonowaną.  W maksymalnym 

zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, firma Apple nie będzie mieć 

żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do Aplikacji 

licencjonowanej.  

 

(v) Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia Użytkownika 

lub stron trzecich dotyczące Aplikacji licencjonowanej bądź posiadania i/lub 

korzystania z Aplikacji licencjonowanej przez Użytkownika, w tym, ale nie 

ograniczając się do: (i) roszczeń dotyczących odpowiedzialności za produkt; (ii) 

wszelkich roszczeń związanych z tym, że Aplikacja licencjonowana nie jest zgodna z 

jakimikolwiek obowiązującymi wymogami prawnymi lub regulacjami; oraz (iii) 

roszczeń wynikających z ochrony konsumentów lub podobnych przepisów.  Firma 

Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dochodzenie, obronę, ugodę lub 

zwolnienie w związku z jakimkolwiek roszczeniem strony trzeciej wynikającym z 

twierdzenia, że Aplikacja licencjonowana narusza prawa własności intelektualnej tej 

strony trzeciej. 

 

(vi) Firma Apple i jej podmioty zależne są beneficjentami niniejszej Umowy będącymi 

stronami trzecimi i, po zaakceptowaniu niniejszej Umowy przez Użytkownika, firma 

Apple będzie miała prawo (oraz uznaje się, że przyjmuje to prawo) jako beneficjent 

będący stroną trzecią do egzekwowania warunków niniejszej Umowy od 

Użytkownika.  

 

20. Cała umowa 

 



 

 

Jest to cała umowa pomiędzy Licencjodawcą a Użytkownikiem dotycząca Usług i zastępuje 

wszelkie wcześniejsze oświadczenia, dyskusje, przedsięwzięcia, umowy z użytkownikiem 

końcowym, komunikację lub reklamy związane z Usługami.  

 

 

KONIEC WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG 

 

 

 


