
 
Regulamin usługi Bez Limitu 

Oferta Bez Limitu, Abonent korzystający z usługi zobowiązuje się :  

Pkt.1. 

a. nie generować sztucznego ruchu nie służącego wymianie informacji, między innymi z wykorzystaniem 
automatycznych systemów wywołujących;  

b. nie używać połączeń w rozwiązaniach telemetrycznych;  

c. nie używać połączeń do ruchu generowanego maszynowo, w szczególności ruchu typu „maszyna do 
maszyny” lub „maszyna do użytkownika”;  

d. nie używać połączeń do generowania ruchu, który ma charakter ataku Denial of Service;  

e. nie używać połączeń do rozsyłania dużej ilości informacji o jednakowej treści lub treści podobnej, ale o 
jednakowym charakterze do osób lub grupy osób, w szczególności informacji przeznaczonych 
bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Abonenta, lub służących 
osiągnięciu efektu handlowego;  

f. nie wykorzystywać połączeń bez zgody freePBX.pl do inicjowania ruchu, polegającego na masowym 
wykonywaniu połączeń telefonicznych, w szczególności w przypadku automatycznej dystrybucji 
połączeń telefonicznych lub automatycznej interaktywnej obsługi numeru wywołanego lub w przypadku 
integracji systemu telekomunikacyjnego i informatycznego Abonenta w celu obsługi tego ruchu;  
 

W przypadku naruszenia przez Abonenta, postanowień określonych w pkt.1 litery od a) do f) niniejszej 
Oferty, Operator wezwie Abonenta do zaprzestania naruszeń wyznaczając w tym celu odpowiedni 
termin, a po jego bezskutecznym upływie może zawiesić świadczenie Usług Telekomunikacyjnych bez 
odszkodowania dla Abonenta, a następnie wyłączyć usługę.  

 

PKT.2 

W przypadku naruszenia przez Abonenta, który zawarł Umowę jako przedsiębiorca  

(przez przedsiębiorcę rozumie się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie 
posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do 
ewidencji działalności gospodarczej oraz inne podmioty posiadające numer REGON) postanowień 
określonych w pkt.1 lit. od a) do f) niniejszej Oferty, Operator może według własnego wyboru rozwiązać 
Umowę w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym (bez wcześniejszego uprzedzenia 
Użytkownika) lub zawiesić świadczenie Usług Telekomunikacyjnych bez odszkodowania dla Abonenta.  

 

Regulamin wszedł w życie z dniem 4 listopada 2015r. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie 
poprzez umieszczenie zmiany Regulaminu na stronie www Dostawcy Usługi / freePBX.pl. 

 


