§ 1. Postanowienia ogólne
1.

2.

3.
4.
5.

Usługa „GeckoParent” (dalej także jako „Usługa dodatkowa”) jest świadczona przez Geckonet Sp. z o.o. (dawniej Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe „Geckonet” Barbara Janikowska), ul. Wojska Polskiego 3, 86-170 Nowe, NIP: 5592050364, REGON: 382163341, email: info@geckonet.pl, www.geckonet.pl, tel. 52-511-10-11 (dalej „Operator”) i jest dostępna dla Abonentów korzystających z dostępu
do Internetu w sieci Geckonet.
Usługa dodatkowa polega na udostępnieniu Abonentowi narzędzia kontroli rodzicielskiej, która umożliwia:
a) blokowanie treści dla dorosłych,
b) blokowanie serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Instagram,
c) ograniczanie dostępu do Internetu w wyznaczonych godzinach,
Usługa „GeckoParent” może być świadczona wyłącznie wraz z usługą dostępu do Internetu.
Aktywacja Usługi dodatkowej następuje na wniosek Abonenta, a jej dezaktywacja dokonuje się wraz z rozwiązaniem umowy na dostęp do
Internetu, chyba że Abonent wcześniej zażąda wyłączenia Usługi dodatkowej.
Za dzień aktywacji Usługi dodatkowej przyjmuje się udostępnienie Abonentowi Usługi "GeckoParent" w Panelu klienta dostępnym na
stronie internetowej Operatora.

§ 2. Sposób korzystania z Usługi
1.
2.
3.

Abonent może samodzielnie dokonywać zmian w opcjach Usługi dodatkowej, określając tym samym poziom kontroli rodzicielskiej.
Operator zobowiązuje się udzielać Abonentowi wsparcia w procesie aktywacji i użytkowania Usługi poprzez system pomocy umieszczony
na stronie internetowej Operatora oraz w Biurze Obsługi Klienta.
Aktywacja Usługi dodatkowej nie zwalnia Abonenta z obowiązków i odpowiedzialności Abonenta określonej w § 13 Regulaminu
świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Geckonet.

§ 3. Opłaty za usługi
1.

2.
3.

Abonent zobowiązany jest do uiszczania Opłaty Abonamentowej za korzystanie z Usługi dodatkowej, zgodnie z warunkami wskazanymi w
Cenniku usług w sieci Geckonet, bądź wybranym Regulaminie Promocji, w terminach określonych w Regulaminie świadczenia usług
telekomunikacyjnych w sieci Geckonet.
Aktywacja Usługi dodatkowej nie wiąże się z dodatkowymi opłatami aktywacyjnymi.
W przypadku jednostronnego rozwiązania umowy zawartej na czas określony przez Abonenta lub przez Operatora winy Abonenta przed
upływem terminu, na jaki Umowa została zawarta, Operatorowi przysługuje roszczenie w wysokości sumy ulg przyznanych Abonentowi za
świadczoną mu Usługę dodatkową, pomniejszoną o proporcjonalną ich wartość zgodnie z art. 57 ust. 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

§ 4. Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

Operator dokłada wszelkich starań do poprawnego działania Usługi dodatkowej, nie może jednak zagwarantować zablokowania
wszystkich treści, które Abonent mógłby uznać za niewłaściwe.
Abonent korzystający z Usługi dodatkowej ma prawo w tym samym czasie korzystać z innych usług, promocji i ofert okresowych, o ile ich
regulaminy nie będą stanowiły inaczej.
Do warunków Usługi dodatkowej, w kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Usługi „GeckoParent”, zastosowanie mają
postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Geckonet.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2019 r. i obowiązuje do odwołania.

