Aftale om brug af internetadgang via WiFi
House ´ENTENNEST´ Uthlandeweg 18
House ´ADMIRALSWARFT´ Mitteldeich 13/4
House ´BELLEVUE´ Uthlandeweg 30
Appartement ´KLAAR KIMING 15´ Am Kurhaus 2
Appartement ´CLEVE - TIPI´ Heverweg 12a

House ´DREISPRUNG´ Dreisprung 9
House ´POPPENSTUV 5/7´ Am Kurhaus 5/7
House ´WATTENLÄUFER´ Halligweg 7
Appartement ´KÄPT’N COOK 12´ Am Kurhaus 4

(I det følgende ejer od. Ejer kaldes)
Venligst underskrives og returneres til: Klaus-Peter Englmann, Am Kurhaus 2, 25845 Nordstrand, via mail, fax +49 (0)4842 903 303 eller
E-mail: klaus-peter.englmann@t-online.de

Gæst: ………………………………………………………….
KDNR: …………………..
(I det følgende kaldet Gæst)
tage følgende Vilkår for brug aftalen af den interne adgang til internettet via WiFi
1. Tilladelse til at umotiveret delt
Ejeren opererer i sin turistindkvartering (BHB) til internettet. Det giver gæsten for varigheden af hans ophold i BHB en delt
trådløs adgang til internettet. Den fælles brug gives som en gratis service for BHB og er genkaldelig til enhver tid. Gæsten har
ingen ret til at bemyndige tredjemand til at bruge WLAN.
Ejeren er berettiget til enhver tid, helt, delvist eller midlertidigt ophøre driften af WiFi-netværk, tilade yderligere co-brugere og
begrænse adgangen for gæsten helt, delvis eller midlertidigt eller udelukke. Ejeren forbeholder sig ret til, især efter eget skøn
og til enhver tid at blokere adgangen til visse websteder eller tjenester via WiFi (f.eks voldelige, pornografiske eller betalt
sider).
2. adgang
Alle adgangsdataene (brugernavn og adgangskode) er kun beregnet til personlig brug af gæsten og må ikke videregives
under ingen omstændigheder til tredjemand. Gæsten er forpligtet til at holde sin hemmelighed adgang til data. Ejeren har altid
ret til at ændre adgangskoder.
3. bemærker, farerne ved WiFi brug
Gæsten skal bemærkes, at det er fremstillet ved hjælp af den trådløse netværkstrafik ikke er krypteret. De data kan ses kan
derfor af tredjemand.
WiFi tillader kun adgang til internettet. Indholdet hentede ikke verificeret af ejer, især ikke at se, om de indeholder skadelig
software. Brugen af det trådløse netværk på egen risiko og på deres egen risiko for gæsten. Ejeren vil gerne understrege, at
risikoen for skadelig software (for eksempel, vira, trojanske heste, orme, osv) får i brugen af trådløse netværk til den mobile
enhed.
4. Ansvar og Fritagelse for fordringer
For data om uudnyttede betalte ydelser og gjort transaktioner overføres via det trådløse netværk, gæsten er ansvarlig.
Han er forpligtet til at overholde loven i kraft, når du bruger det trådløse WiFi. Han vil især:
•
WiFi stadig bruge hverken til hentning spredning af umoralsk eller ulovligt indhold;
•
gengive varer ophavsretligt beskyttet ulovligt distribuere eller stille til rådighed;
•
de gældende regler for beskyttelse af ungesende eller distribuere;
•
Ingen chikanerende, injurierende eller truende indhold;
•
Wi-Fi er ikke til at sende bulk-meddelelser (spam) og / eller andre former for ulovlig reklame.
Værten er ejer af alle skader og krav fra tredjemand, der er baseret på en ulovlig brug af WiFi-netværk af gæsten og / eller på
et brud på denne aftale, denne dækker også for kravet eller deres forsvarsrelaterede omkostninger og udgifter.
Registrerer gæsten eller han har brug for til at indse, at en sådan misligholdelse og / eller et sådant brud eller trussel,
identificerer han indehaveren opmærksom herpå.
5. Dokumentation af brug
I en særlig dokumentar om det nøjagtige forbrug pr dag frafaldes, som indkvartering var fuldt bookede for en periode.
Sted, dato …………………………………………………………………

……..………..

Underskrift gæst ……..……………………………………………………..…….……….....
Underskrift udlejer

Klaus-Peter Englmann
Google Oversæt til virksomheder: Toolkit tranlator
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