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Internet 
na stoisku4Targi w Krakowie Sp. z o.o., 31-586 Kraków, ul. Galicyjska 9

tel. (12) 651 95 24, fax (12) 651 95 22
e-mail: banach@targi.krakow.pl, www.mobile-it.com.pl

KRS 0000192313 Sàd Rejonowy dla Krakowa ÂródmieÊcia w Krakowie
XI Wydzia∏ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego, NIP 676-10-50-090

Mobile-IT
3. Targi Rozwiązań IT, E-commerce 

i Urządzeń Mobilnych

18-19 lutego 2016

piecz´ç firmy podpis osoby upowa˝nionej do zawierania umówdata

.................................... ......................................................... ..................................................................................

Wystawca: ........................................................................................................................................................................ Numer stoiska: ...............................

1. Zamawiamy:

cena iloÊç razem

1. Przewodowe przyłącze do Internetu zakończone wtykiem RJ45 (2 mb/s) 250 / 300* zł

2. Podłączenie bezprzewodowe (2 mb/s):

cała impreza 85 zł

kod ważny 12h 40 zł

kod ważny 3h 20 z∏

3. Rozszerzenie gwarantowanej przepustowości o każde kolejne 2 mb/s 100 zł

4. Linia telefoniczna pod terminal płatniczy 250 / 300* zł

netto

+23% VAT

brutto

*Dla zamówieƒ przed≥oøonych w terminie krótszym niø 15 dni przed rozpocz´ciem targów.

Op∏aty

P∏atnoÊci nale˝y dokonywaç na konto Targów w Krakowie Sp. z o.o. na podstawie faktury pro-forma: 

BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOÂCI S.A. II ODDZIAŁ W KRAKOWIE

Nr 21 1930 1220 2610 0623 1875 0001 (IBAN: PL21 1930 1220 2610 0623 1875 0001, SWIFT: POLUPLPR)

Regulamin dost´pu do Internetu podczas imprez organizowanych przez Targi w Krakowie Sp. z o.o.

Us∏uga bezprzewodowego dost´pu do Internetu 
Us∏uga bezprzewodowego dost´pu do Internetu realizowana jest za po-
úrednictwem sieci punktów dost´powych w technologii IEE802b/g/ o prze-
pustowoúci do 2mb/s dla pod∏πczonego urzπdzenia. Us∏uga  jest p∏atna. W
ramach us∏ugi Uøytkownik otrzymuje voucher zawierajπcy indywidualne kody
dost´powe oraz instrukcj´ logowania do sieci. Kody umoøliwiajπ dost´p do
sieci i w zaleønoúci od wykupionej opcji zachowujπ waønoúç przez ca≥π im-
prez´, 12 godzin lub 3 godziny od pierwszego zalogowania do sieci. Dla
kaødego urzπdzenia naleøy wykupiç osobny dost´p. Karta sieciowa urzπdze-
nia kojarzona jest z wykupionym voucherem w momencie pierwszego logo-
wania. Istnieje moøliwoúç odp∏atnego rozszerzenia przepustowoúci ∏πcza.

Us≥uga przewodowego dost´pu do Internetu 
W ramach us≥ugi zostanie dostarczone ∏πcze przewodowe o przepustowoúci
do 2mb/s dla kaødego pod∏πczonego urzπdzenia. Do wskazanego miejsca
na stoisku Uøytkownika zostanie doprowadzony kabel (skr´tka UTP cat5e) za-
koƒczony wtykiem RJ45. Po≥πczenie jest p∏atne i nie jest przypisane do kon-
kretnego urzπdzenia. Istnieje moøliwoúç odp≥atnego rozszerzenia
przepustowoúci ∏πcza. Uøytkownik moøe w ramach swojego stoiska, we
w≥asnym zakresie, rozdzieliç sygna≥ na maksymalnie 5 dodatkowych
urzπdzeƒ. W przypadku gdy Uøytkownik do rozprowadzenia sygna≥u uøyje
technologii dost´pu bezprzewodowego, dost´p do po≥àczenia powinien zos-
taç zabezpieczony tak, aby osoby postronne nie mog≥y z niego skorzystaç.
Zainstalowane urzàdzenia powinny byç skonfigurowane w taki sposób, øeby
nie zak≥óca≥y pracy urzπdzeƒ rozmieszczonych przez Us∏ugodawc´. Us∏ugo-
dawca zastrzega sobie prawo wymuszenia na Uøytkowniku zmiany konfi-
guracji urzπdzenia, w tym poprzez wy∏πczenie dost´pu do Internetu.

Routowalny- publiczny adres IP
Otrzymanie routowalnego - publicznego - adresu IP, jest moøliwe po wczeú-
niejszym uzgodnieniu. Us≥uga jest ograniczona iloúciowo i dodatkowo p≥atna.
W przypadku zainteresowania tπ formπ niezb´dny jest wczeúniejszy, tj. co
najmniej na 15 dni przed rozpocz´ciem imprezy, kontakt e-mailowy:
it@targi.krakow.pl

Postanowienia wspólne
1. Przed skorzystaniem z Us≥ugi kaødy Uøytkownik winien zapoznaç si´ z po-
stanowieniami niniejszego Regulaminu. Rozpocz´cie korzystania z Us≥ugi
oznacza jednoczeúnie jego akceptacj´. Reklamacje b´dàce nast´pstwem
niezastosowania si´ do postanowieƒ niniejszego Regulaminu nie b´dà
uwzgl´dniane. 
2. Uøytkownikowi nie wolno uøywaç udost´pnionej sieci mi´dzy innymi do
nast´pujπcych celów:
- przesy≥ania i udost´pniania treúci, które sπ niezgodne z prawem lub sπ

przedmiotem ochrony w≥asnoúci intelektualnej, której podmiotem nie jest
Uøytkownik;

- przesy≥ania i udost´pniania treúci mogàcych naruszyç czyjekolwiek prawa
osobiste;

- masowego rozsy≥ania niezamówionych przez odbiorców treúci o charakte-
rze reklamowym (tzw. spam);

- transmisji pakietów IP z fa≥szywym adresem nadawcy;
- prób nielegalnego wejúcia do zasobów systemów informatycznych

b´dπcych w posiadaniu innych uøytkowników sieci;
- rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów

mogπcych uszkodziç komputery innych uøytkowników sieci;
- obciàøania w znacznym stopniu pasma poprzez udost´pnianie niektórych

us≥ug sieciowych, np. serwerów WWW, IRC, NNTP itp.;
- zak≥ócania lub utrudniania dzia≥ania sieci w inny sposób, niø wymienione

powyøej.

3. Dostawca Us≥ugi zastrzega sobie prawo do rejestrowania ruchu siecio-
wego oraz przetwarzania danych osobowych Uøytkowników wy≥πcznie w
celu wykonania Us≥ugi.

4. Dostawca Us≥ugi nie ponosi odpowiedzialnoúci za przerwy, opóünienia, w
úwiadczeniu Us≥ugi wynik≥e z przyczyn i zjawisk niezaleønych i nieprzewidy-
walnych takich jak przerwy i zak≥ócenia us≥ug úwiadczonych przez operato-
rów telekomunikacyjnych, dostawców ≥πcz telekomunikacyjnych i energii
elektrycznej, uszkodzeƒ infrastruktury w wyniku zjawisk atmosferycznych i
dzia∏aƒ osób trzecich.

5. Dostawca Us∏ugi nie odpowiada za:
- nieuprawnione uøycie oprogramowania lub innych utworów b´dπcych

przedmiotem ochrony w≥asnoúci intelektualnej dost´pnych w Internecie;
- szkody wyrzàdzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie;
- dzia≥ania Uøytkownika w sieci, w tym w zakresie szkód przez nich poczy-

nionych;
- dane gromadzone lub przekazywane przez Uøytkownika;
- szkody, jakie moøe ponieúç Uøytkownik w zwiπzku z korzystaniem z Us∏ugi,
a w szczególnoúci za:
a) utrat´ danych lub zniszczenie oprogramowania Uøytkownika;
b) ujawnienie danych Uøytkownika;
c) opóünienia w otrzymaniu lub przes≥aniu danych spowodowane brakiem

transmisji, nieprawid≥owπ transmisj´, opóünieniami lub przerwami w
dost´pie do sieci.

6. Reklamacje z tytu≥u korzystania z Us≥ugi naleøy zg≥aszaç w formie pisem-
nej do recepcji targowej.


