Zaù¹cznik nr 1 do Regulaminu wykonywania usùug telekomunikacyjnych przez
Powszechn¹ Agencjê Internet PAI S.A.

1.

Dane dotycz¹ce funkcjonalnoœci oferowanych usùug

Operator zapewnia poù¹czenia z numerami alarmowymi, ewentualne ograniczenia w kierowaniu poù¹czeñ do
numerów alarmowych mog¹ wyst¹piã w przypadku poù¹czeñ wykonywanych z numerów niegeograficznych.
Operator gromadzi dane o lokalizacji telekomunikacyjnego urz¹dzenia koñcowego, z którego wykonywane jest
poù¹czenie. Ruch na ù¹czach telekomunikacyjnych jest kontrolowany przez Operatora okresowo (w okresach
tygodniowych i miesiêcznych) oraz doraênie, by zapobiec osi¹gniêciu lub przekroczeniu pojemnoœci ù¹czy.
W uzasadnionych przypadkach, po stwierdzeniu naruszenia bezpieczeñstwa lub integralnoœci sieci lub usùug,
Operator mo¿e zablokowaã dostêp do usùug lub mo¿liwoœã korzystania z sieci przez Abonentów dopuszczaj¹cych
siê naruszeñ Regulaminu wykonywania usùug telekomunikacyjnych przez Operatora.
2.

Dane dotycz¹ce jakoœci usùug

Maksymalny czas oczekiwania na przyù¹czenie do sieci - 30 dni
Minimalna prêdkoœã transmisji danych - 56 kbps
Wskaêniki jakoœci usùug œwiadczonych przez Operatora zamieszczono na stronie internetowej Operatora.
Dane te ulegaj¹ aktualizacji po zakoñczeniu ka¿dego póùrocza.
3.

Sposoby informowania Abonenta o przekroczeniu pakietu transmisji danych w przypadku usùugi
mobilnego dostêpu do Internetu.

Operator informuje abonenta o przekroczeniu aktualnego pakietu danych w formie wiadomoœci sms przesùanej
na numer (MSISDN), z którym zwi¹zana jest Karta SIM i w zwi¹zku z któr¹ œwiadczone s¹ Usùugi.
4.

Dane teleadresowe BOK i sùu¿b serwisowych Operatora,

Dane teleadresowe BOK i sùu¿b serwisowych Operatora zamieszczono na stronie internetowej Operatora.
Dane powy¿sze ulegaj¹ aktualizacji.

5.

Opis sposobu przekazywania Abonentowi informacji o zagro¿eniach zwi¹zanych ze œwiadczon¹
Usùug¹, w tym sposoby ochrony bezpieczeñstwa, prywatnoœci i danych osobowych.

Operator przekazuje Abonentowi informacje o zagro¿eniach zwi¹zanych ze œwiadczon¹ Usùug¹, w tym informacje
o sposobach ochrony bezpieczeñstwa, prywatnoœci i danych osobowych udostêpniaj¹c w tym celu odpowiednie
informacje na stronie internetowej Operatora.

Powszechna Agencja Internet "PAI" S.A. z siedzib¹ w £odzi przy ul. Kiliñskiego 122/128, zarej. w rejestrze
przedsiêbiorstw Krajowego Rejestru S¹dowego prowadzonego przez S¹d Rejonowy dla £odzi-Úródmieœcia,
pod numerem 0000064641.

