Darmowe korzystanie z Wi-Fi
Dzięki Wi-Fi będą Państwo w stanie znaleźć najświeższe wiadomości, dowiedzieć się o najlepszych
promocjach w centrum handlowym, a jednocześnie pozostać w kontakcie z przyjaciółmi i ze swoją firmą.
W zależności od zastosowanego urządzenia, Wi-Fi nie ma sobie równych, jeśli chodzi o prędkość, która
sięga nawet do 300 Mbps.
Otrzymają Państwo dostęp do aplikacji biznesowych w kategorii: wideokonferencja, transfer plików,
multimedia.
Jeśli dysponują Państwo nowoczesnym terminalem, uzyskają Państwo automatyczne połączenie do sieci
Wi-Fi z wykorzystaniem technologii Pass Point.
Daje ona możliwość nieograniczonego i swobodnego dostępu do sieci Wi-Fi oraz automatycznego
zalogowania do centrum handlowego.
Dzięki technologii Cisco Aironet, sieć posiada najlepszy możliwy zasięg.
Technologia Clean Air pozwala na uzyskanie najwyższej jakości sygnału Wi-Fi poprzez identyfikację
zakłóceń i eliminowanie ich.
Warunkiem połączenia z Wi-Fi jest Państwa zgoda na aktywację Wi-Fi na Państwa urządzeniu i jest ono
dostępne tylko na czas przebywania przez Państwa w zasięgu sieci bezprzewodowej LAN.
Chcąc korzystać z bezpłatnego Wi-Fi w naszych lokalizacjach, muszą Państwo mieć świadomość, że
ponoszą Państwo za korzystanie z niego pełną odpowiedzialność i ryzyko. Z naszej strony zawsze
będziemy starali się zapewnić działanie usługi Wi-Fi, ale może być ona przerywana, ograniczana, a czas
korzystania z niej skracany ze względu na prace konserwacyjne i naprawcze, ograniczenia transmisji /
usterki sprzętu lub ze względu na sytuacje nadzwyczajne. Nie ponosimy odpowiedzialności za
ewentualną utratę danych, wiadomości i stron, lub ich błędne przekierowanie z powodu wystąpienia
przerw lub problemów z wydajnością usługi. Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego
zawieszenia dostępu do usługi, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli zaistnieje podejrzenie
przesłania przez Państwa wirusa lub innego podobnego programu.
Nie kontrolujemy ani nie reagujemy w żaden sposób na dane ani treści, do których dostęp otrzymują
Państwo za pośrednictwem usługi Wi-Fi.
Szczegóły dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych są dostępne w sekcji Polityka
Prywatności. Za pośrednictwem naszej usługi Wi-Fi mamy dostęp do Państwa urządzenia MAC, ale nie
przetwarzamy go w żaden sposób i w jakimkolwiek celu innym niż zapewnienie Państwu dostępu do
bezpłatnego Wi-Fi.

