Provozní podmínky pro poskytování služby připojení k Internetu
zákazníkům v restauracích provozovaných American Restaurants, s.r.o.
Úvodní ustanovení
(1) Provozní podmínky stanovují technické, provozní, organizační a obchodní podmínky pro poskytování služeb
připojení k Internetu. Obsahují zejména údaje, týkající se předmětu a rozsahu služby připojení k Internetu (dále jen
Služba). Jsou závazné pro společnost American Restaurants, s.r.o., jako jejího poskytovatele (dále jen Poskytovatel) a
všechny Uživatele Služby. Pro účely těchto Provozních podmínek je pro zákazníka, který ve stejný den, kdy a ve stejné
restauraci provozované American Restaurants, s.r.o., kde hodlá využít Službu, realizoval nákup občerstvení je dále
používán pojem Zákazník.
(2) Cena za Službu je nulová – Služba je poskytována zdarma.
(3) Nárok na poskytování Služby má v rozsahu těchto Provozních podmínek každý Zákazník, který přistoupí na tyto
Provozní podmínky. Připojením k bezdrátové síti s SSID uvedenými následující kapitole v bodě (6) v restauracích
American Restaurants, s.r.o. vstupuje Zákazník s Poskytovatelem do smluvního vztahu.

Charakteristika služby bezdrátového přístupu k Internetu
(1) Službou se rozumí poskytování přístupu k síti Internet a zprostředkování konektivity k síti Internet ve vybraných
restauracích provozovaných American Restaurants, s.r.o. po celém území České republiky a to bezdrátové
prostřednictvím radiových přístupových bodů Služby. Radiová bezdrátová zařízení přístupových bodů pracují
v kmitočtovém pásmu 2,4 GHz dle standardu IEEE 802.11b/g. Zákazník pro přístup ke Službě využívá vlastní
prostředky výpočetní techniky vybavené vlastním radiovým adaptérem pro radiové bezdrátové připojení k radiovým
přístupovým bodům Služby. Tyto radiové přístupové body jsou přes datovou síť Poskytovatele připojeny na sít Internet.
(2) Poskytovatel neposkytuje podporu při instalaci a konfiguraci radiových adaptérů do prostředků výpočetní techniky
Zákazníka. Služba nezahrnuje zabezpečení zařízení výpočetní techniky Zákazníka, dat na nich uložených ani datové
komunikace při používání Služby.
(3) Přenosová rychlost Služby a její dostupnost jsou v dané lokalitě závislé na řadě fyzikálních podmínek
jako jsou míra rušení a útlum signálu, přenosová kapacita radiového adaptéru, počet radiových adaptérů současně
připojených k jednomu přístupovému bodu sítě Poskytovatele, vzdálenost radiového adaptéru od přístupového bodu
sítě Poskytovatele, apod.
(4) Kvalita a dostupnost Služby není vymahatelná – je poskytována zdarma.
(5) Poskytovatel si vyhrazuje právo na dočasné snížení kvality poskytované Služby z důvodů provádění
testování, měření nebo změn Služby.¨
(6) Služba je na vybraných lokalitách (restauracích provozovaných American Restaurants, s.r.o.) dostupná pod SSID:
KFC nebo RodeoDrive

Práva a povinnosti Poskytovatele služeb připojení k Internetu
(1) Poskytovatel může Službu poskytovat pouze v lokalitách restaurací Poskytovatelem provozovaných. Služba je
poskytována pouze ve vybraných restauracích provozovaných Poskytovatelem o jejichž výběru rozhoduje pouze
Poskytovatel.
(2) Poskytovatel není odpovědný za 100% dostupnost k informacím v síti Internet vzhledem ke skutečnosti,
že tato sít je decentralizována a bez záruk třetích stran.¨
(3) Poskytovatel je povinen vést provozní záznamy o využívání Služby Zákazníkem po dobu nejméně tří
měsíců zpětně. Provozní záznamy o využívání Služby slouží k nastavování Služby.
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(4) Poskytovatel je oprávněn jednostranně obměnit funkce Služby nebo Službu úplně zrušit.
(5) Poskytovatel neodpovídá za obsah přenášených zpráv.
(6) Poskytovatel je oprávněn zamezit šíření dat, které Zákazník šíří v rozporu s Provozními podmínkami, obecně
závaznými právními předpisy České republiky nebo s dobrými mravy.

Práva a povinnosti Zákazníka služeb připojení k Internetu
(1) Zákazník je povinen při využívání Služby dodržovat ustanovení daná těmito Provozními podmínkami,
obecně závazné právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy a všeobecně
uznávanými morálními a etickými normami. Zákazník zejména nesmí porušovat zákonem chráněná
práva Poskytovatele a třetích osob.
(2) Zákazník nesmí využívat Službu k obtěžování třetích osob, zejména opakovaným rozesíláním nevyžádaných dat.
(3) Zákazník smí při užívání Služby používat pouze zařízení, která nenarušují provoz Služby a nejsou
v rozporu se zákonem chráněnými právy třetích osob.
(4) Zákazník má právo využívat v jednom okamžiku pouze jednoho připojení ke Službě.
¨
(5) Zákazník se zavazuje provést na své straně veškerá opatření potřebná proti zneužití Služeb. Zákazník
je odpovědny za následky takového zneužití, pokud k němu dojde.
(6) Při zvýšených nárocích na důvěrnost, resp. ochranu přenášených dat, přesahujících technické možnosti
Poskytovatele, je záležitostí Zákazníka učinit na své straně příslušná opatření k zajištění ochrany.

Ohlašování závad Služby
(1) Zákazník ohlašuje závady Služby managementu restaurace, ve které závadu diagnostikoval nebo na telefonním
čísle +420 235 002 325.
(2) Poskytovatel nezodpovídá za technický stav, funkčnost koncových zařízení v majetku Zákazníka, které Zákazník
využívá k připojení ke Službě.
(3) Poskytovatel v žádném případě neposkytuje technickou podporu pro řešení problémů se zařízením zákazníka.

Data sítě Internet
(1) Poskytovatel neručí za aktuálnost, pravdivost, zákonnost a soulad se všeobecně uznávanými etickými
a morálními normami jakýchkoliv dat pocházejících ze sítě Internet, pokud tato data nezveřejnil přímo Poskytovatel
nebo pokud je předem prokazatelně neschválil.

Závěrečné ustanovení
(1) Tyto Provozní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.4.2007.
(2) Podmínky jsou k nahlédnutí na všech restauracích , kde je Služba dostupná.
(3) Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek, o změně bude předem informovat.

V Praze dne: 1.dubna 2007

American Restaurants, s.r.o.
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