regulamin
usługi „e-bezpieczeństwo”

1. Usługa „e-bezpieczeństwo”, zwana dalej „Usługą”, jest świadczona przez Orange Polska S.A., zwaną dalej „Orange”.
2. Usługa jest skierowana do Abonentów usług „Neostrada”, „Neostrada + usługa tv”, „Internet i neofon” oraz „Internet z usługą tv
i telefonią internetową” w wariancie z umową na czas określony lub nieokreślony, spełniających warunki określone w ust. 4.
3. Usługa polega na udzieleniu licencji na pakiet oprogramowania zabezpieczającego komputer osobisty Abonenta działający
pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows. Dostawcą oprogramowania zabezpieczającego jest McAfee Inc.
4. Abonent może skorzystać z Usługi, jeżeli:
1) nie zalega z opłatami na rzecz Orange; oraz
2) komputer osobisty Abonenta, na którym ma być świadczona Usługa, działa pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft
Windows.
5. Ze względu na zakres oferowanych funkcjonalności udzielane są licencje na następujące warianty Usługi:
1) Pakiet e-bezpieczeństwo standard;
2) Pakiet e-bezpieczeństwo plus;
3) Pakiet e-bezpieczeństwo max.
6. Wysokość opłat abonamentowych dla korzystających z Usługi określona jest w tabeli nr 1.

Miesięczne opłaty abonamentowe dla Usługi
Poz.

Wariant Usługi

Miesięczna opłata abonamentowa

1

2

3

1.

e-bezpieczeństwo standard

4,03

2.

e-bezpieczeństwo plus

6,50

3.

e-bezpieczeństwo max

7,06

7. Opłaty abonamentowe, o których mowa w ust. 6, są naliczane od dnia, w którym zostało złożone zamówienie na Usługę.
8. Zamówień na Usługę można dokonywać wyłącznie na Portalu Orange (www.orange.pl).
9. Instrukcja pobrania oprogramowania zabezpieczającego zostanie przesłana Abonentowi w postaci wiadomości e-mail
na adres poczty elektronicznej w domenie „neostrada.pl”, przyznany w procesie rejestracji usługi Internetu stacjonarnego,
lub inny adres poczty elektronicznej, który Abonent podał na formularzu zamówienia usługi na Portalu Orange. Instalując
oprogramowanie, Abonent wyraża zgodę na warunki licencji oprogramowania zabezpieczającego dostarczanego przez
McAfee Inc.
10. Wiadomość e-mail zostanie przesłana Abonentowi do 3 dni po złożeniu zamówienia na Usługę.
11. Orange nie odpowiada za skutki błędnego zastosowania przesłanej instrukcji pobrania oprogramowania.
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12. Abonent może wypowiedzieć świadczenie Usługi przez Orange, korzystając z formularza modyfikacji Usługi na swoim koncie
na Portalu Orange. Wypowiedzenie staje się skuteczne na koniec okresu rozliczeniowego, w którym wypowiedzenie zostało
wykonane przez Abonenta.
13. Abonent może zamówić nowy wariant Usługi po dokonaniu wypowiedzenia Usługi w trybie określonym w ust. 12.
14. Abonent korzystający z Usługi ma prawo w tym samym czasie korzystać z innych promocji i ofert okresowych Orange,
w których świadczone są również licencje na Usługę, pod warunkiem że licencje te obejmują różne warianty Usługi.
15. Orange może zmienić warunki świadczenia Usługi bez podania przyczyny.
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