
 
Regulamin Użytkowania Aplikacji Testowej „WI-FI Calling+”  
Wersja z dnia 08/07/2019r.  
 
 

§ 1 DEFINICJE 
 

Użyte w Regulaminie poniższe wyrazy pisane wielka literą oznaczają:  
1. Adres IP - numer indywidualny wykorzystywany do identyfikacji Urządzenia 

podłączonego do Internetu poprzez sieć dostępu do Internetu, przypisany na stałe do 
konkretnego łącza (IP statyczny) albo dla konkretnego połączenia lub przez określony 
czas (IP dynamiczny).  

2. Aplikacja Testowa – aplikacja, o której mowa w Regulaminie Użytkowania Aplikacji 
Testowej, do ściągnięcia na Urządzenie Testera, umożliwiająca korzystanie z Usługi. 

3. Aplikacja Serwerowa - niezbędne do poprawnego działania Usługi oprogramowanie 
Systemu zainstalowane na serwerach.  

4. Dostawca Aplikacji –OptiMobile AB, Tulegatan 29, 113 53 Stockholm,  

5. Konto - tworzony i utrzymywany w ramach Usługi zbiór danych informatycznych 
dotyczących Testera, który pozwala na weryfikację uprawnienia Testera do korzystania z 
Usługi oraz zapewnienia mu działania Usługi.  

6. Polkomtel - Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-636 
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000419430, kapitał zakładowy 
2.360.069.800,00 PLN, NIP 527-10-37-727, Regon 011307968. Dział Obsługi Klienta tel. 
601102601 (opłaty jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym 
dostawcy usług), e-mail: bok@plus.pl.  

7. Regulamin Testu - Regulamin Testu Usługi „Wi-Fi Calling+ Aplikacja”.  

8. Regulamin Użytkowania Aplikacji Testowej - Regulamin Użytkowania Aplikacji 
Testowej „WI-FI Calling+”.  

9. System - Aplikacja Testowa, Aplikacja Serwerowa i łącze autoryzacyjne do infrastruktury 
Polkomtel realizujące usługę „WiFi Calling+ Aplikacja”.  

10. Tester – każdy podmiot spełniający warunki przystąpienia do testu Usługi zgodnie z 
Regulaminem Testu Usługi „Wi-Fi Calling+ Aplikacja”.  

11. Usługa – usługa „Wi-Fi calling+ Aplikacja” świadczona na zasadach testu o przez 
Polkomtel, skierowana do Testerów na zasadach określonych w Regulaminie Testu 
Usługi „Wi-Fi Calling+ Aplikacja”.  

12. Urządzenie – urządzenie przenośne (smartfon, telefon) o parametrach określonych w 
Regulaminie Testu Usługi „Wi-Fi Calling+ Aplikacja”.  

 
§ 2 WARUNKI UŻYTKOWANIA APLIKACJI TESTOWEJ 

 
1. Tester może korzystać z Usługi poprzez:  
a. ściągnięcie Aplikacji Testowej na Urządzenie ze sklepu Google Play i jej instalację na tym 
Urządzeniu, w miejscu i czasie przez siebie wybranym w trakcie trwania Testu, a następnie  

b. podłączenie się Aplikacji Testowej do Aplikacji Serwerowej, pod warunkiem uprzedniej 
weryfikacji w systemach Polkomtel prawa do korzystania z Usługi.  
2. Tester zobowiązany jest do korzystania z funkcji udostępnionych przez Dostawcę Aplikacji 
w Aplikacji Testowej w sposób zgodny z Regulaminem Testu oraz Regulaminem 
Użytkowania Aplikacji Testowej.  

3. Tester może pobrać, zainstalować i zaktywować Aplikację Testową na jednym 
Urządzeniu.  



4. Tester zostanie poinformowany o możliwości rozpoczęcia Testu stosownym komunikatem 
SMS, w którym otrzyma również informacje o sposobie uzyskania dostępu do Aplikacji 
Testowej.  

5. By rozpocząć korzystanie z Usługi, konieczne jest zautoryzowanie Aplikacji Testowej do 
użycia na danym Urządzeniu. Proces ten wykonywany jest domyślnie w momencie 
pierwszego uruchomienia Aplikacji Testowej. Tester musi podać zakwalifikowany do Testu 
numer telefonu (MSISDN) przypisany do jego karty SIM w sieci Polkomtel, na który wysłany 
jest w kolejnym kroku SMS autoryzujący Aplikację Testową do użycia.  

6. Testerowi, którego Polkomtel zakwalifikuje do Testu, Dostawca Aplikacji utworzy i będzie 
utrzymywać Konto w Aplikacji Serwerowej.  

7. Tester uzyska dostęp do Konta w ciągu 24 godzin od potwierdzenia zakwalifikowania do 
Testu przez Polkomtel.  

8. W przypadku utraty przez Testera prawa do korzystania z Usługi w ramach Testu, Konto 
wraz z zawartymi na nim danymi niezwłocznie zostanie skasowane.  

9. Dostawca Aplikacji zastrzega sobie prawo zawieszenia Testerowi dostępu do Konta i 
Aplikacji Testowej w przypadku naruszenia prawa lub Regulaminu Użytkowania Aplikacji 
Testowej.  

10. W przypadku rażącego naruszenia albo powtarzających się naruszeń prawa lub 
Regulamin Użytkowania Aplikacji Testowej, Dostawca Aplikacji może usunąć Konto danego 
Testera.  

11. Aplikacja Testowa podlega ochronie przewidzianej w przepisach polskiego prawa, w 
szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz ustawie z dnia 27 
lipca 2001 r. o ochronie baz danych.  

12. Dostawca Aplikacji nie monitoruje łączności realizowanych przez Testerów w ramach 
Testu.  

13. Dostawca Aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za:  
a. szkody poniesione przez Testera wskutek wystąpienia jednego lub kilku zagrożeń 
związanych z korzystaniem z Internetu, a w szczególności za naruszenie integralności lub 
bezpieczeństwa systemów znajdujących się na Urządzeniu Testera, uzyskanie dostępu do 
haseł Testera przez osoby trzecie lub zainfekowanie systemów znajdujących się na 
urządzeniach Testera oprogramowaniem złośliwym lub wirusami,  
b. działania osób trzecich, w tym Testerów wykonywane z wykorzystaniem Aplikacji 
Testowej,  

c. jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie skutki działań lub zaniechań Testerów 
związanych z korzystaniem z Aplikacji,  

d. bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z naruszenia przez Testera przepisów 
prawa, Regulaminu Testu lub Regulamin Użytkowania Aplikacji Testowej.  

e. niezawinione przez Dostawce Aplikacji błędy w zasobach lub funkcjach udostępnianych w 
Systemie,  

f. inne szkody związane z działaniem Aplikacji, jeżeli były niezależne lub niezawinione przez 
Dostawcę Aplikacji, a w szczególności wynikające z awarii lub nieprawidłowego działania 
systemów łączności telekomunikacyjnej, systemów Polkomtel lub zdarzeń mających 
charakter siły wyższej.  
14. Pytania, uwagi i opinie dotyczące Aplikacji Testowej przyjmowane są pod adresem: 
wificalling.test@plus.pl.  
 

§ 3 LICENCJA NA UŻYTKOWANIE APLIKACJI TESTOWEJ 
 

1. Dostawca Aplikacji udziela Testerowi nieodpłatnej, niewypowiadalnej, nieprzenaszalnej i 
niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji na terytorium określonym w Regulaminie 
Testu, na czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich), na następujących 
polach eksploatacji:  
a. pobranie Aplikacji Testowej na dowolną liczbę Urządzeń,  



b. zapisanie Aplikacji Testowej w pamięci Urządzeń,  

c. używanie Aplikacji Testowej zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcjami.  
2. Tester nie ma prawa do: zmieniania, tłumaczenia, analizowania, dekompilowania lub 
jakiejkolwiek innej formy ingerowania w Aplikację Testową, tworzenia opracowań będących 
pochodną Aplikacji Testowej lub materiałów z nią związanych.  

3. Licencja obejmuje każdorazowe aktualizacje Aplikacji Testowej.  

4. Ponieważ Aplikacja Testowa jest licencjonowana bezpłatnie, nie jest objęta jakąkolwiek 
gwarancją w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy. Dostawca Aplikacji nie 
udziela żadnych gwarancji, zapewnień ani obietnic ponad te, które są wyraźnie określone w 
licencji, a Tester bierze na siebie ryzyko wynikające ze skutków użytkowania lub 
niemożliwości użytkowania Aplikacji Testowej. Dostawca Aplikacji nie udziela gwarancji 
przydatności Aplikacji Testowej nawet co do funkcjonalności Aplikacji Testowej opisanej w 
Regulaminie Użytkowania Aplikacji Testowej. Dostawca Aplikacji nie gwarantuje, że 
Aplikacja Testowa spełni wymagania Testera, lub że Aplikacja Testowa nie ma uszkodzeń 
lub błędów, lub że Aplikacja Testowa będzie działała bez przeszkód.  
 

§ 4 POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI TESTOWEJ 
 

1. Do prawidłowego działania Aplikacja Testowa we współpracy z Aplikacją Serwerową w 
komunikacji systemów informatycznych Systemu i Testera zbiera automatycznie dane takie, 
jak np.: adres IP, typ oraz identyfikator Urządzenia na którym zainstalowana jest Aplikacja 
Testowa, typ systemu operacyjnego, itp. Wykorzystywane one są w celach technicznych, w 
szczególności są niezbędne dla optymalizacji dostępności Aplikacji i zapewnienia jej 
optymalnego działania. Ponadto, adresy IP wykorzystywane są również dla celów 
statystycznych, tzn. do zbierania ogólnych informacji o miejscu pochodzenia ruchu i jego 
rozkładzie geograficznym  

2. W celu utrzymywania Konta Testera konieczne jest, aby Aplikacja Testowa mogła 
przekazać Aplikacji Systemowej numer identyfikujący Testera w sieci Operatora. 
Przekazanie tego numeru następuje automatycznie, w momencie uruchomienia przez 
Testera Aplikacji i jest wymagane do aktywacji Konta. Brak możliwości otrzymania numeru 
identyfikującego Testera w sieci Operatora uniemożliwia aktywację Konta.  

3. Tester może otrzymywać od Administratora wiadomości wysyłane za pośrednictwem 
Aplikacji Testowej dotyczące bieżącego statusu Aplikacji, Konta.  
 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Regulamin Użytkowania Aplikacji Testowej może być zmieniony w związku ze zmianą 
wersji Aplikacji Testowej. Zmiany obowiązują od chwili opublikowania pod adresem 
www.plus.pl/wificalling. Korzystanie z nowej wersji Aplikacji oznacza zapoznanie się i 
akceptację treści zmienionego Regulaminu Użytkowania Aplikacji Testowej.  

2. W sprawach nieuregulowanych Regulamin Użytkowania Aplikacji Testowej stosuje się 
prawo polskie  

 


