
Ingyenes WIFI használat Free WIFI Usage 

  

  
A Arena Mall WI-FI segítségével megtalálhatja a legfrissebb 
híreket, felfedezheti a bevásárlóközpont legjobb ajánlatait, 
kapcsolatban lehet a vállalkozásával, és barátaival. 

With Arena Mall WI-FI, you can find the latest news, 
discover the best deals in the mall, stay connected to your 
business and stay in touch with all your friends. 

  
Legfeljebb 300 Mbps-os forgalmi sebességgel rendelkezik a 
használt készüléktől függően. 

It has the best traffic speed up to 300 Mbps, depending on 
the device used. 

Hozzáférést biztosít az üzleti, továbbá videohívás, fájlátviteli 
és multimedia alkalmazásokhoz. 

It gives you access to business applications or apps in the 
category: video calling, file transfer, multimedia. 

  
Ha Önnek korszerű terminálja van, a WI-FI hálózathoz a 
Pass point technológiával való automatikus csatlakozással 
egyszerűen szerezhet élményeket. 

If you have a state-of-the-art terminal, you get a simple 
experience by automatically connecting to the WI-FI 
network using Pass point technology. 

  
Korlátlan és ingyenes hozzáférést biztosít a WI-FI 
hálózathoz és automatikus bejelentkezést a 
bevásárlóközpontba. 

It gives you unlimited and free access to the WI-FI network 
and automatic login to the mall. 

Cisco Aironet technológia segítségével biztosítja a legjobb 
lefedettséget. 

It has the best coverage with Cisco Aironet technology. 

A Clean Air technológiának köszönhetően, amely azonosítja 
és megszünteti a zavarokat, a legjobb WI-FI minőséget 
nyújtja. 

It has the best WI-FI quality thanks to Clean Air technology 
that identifies the interferences and eliminates them. 

  
A WIFI-hez való csatlakozás az Ön WIFI-aktiváláshoz való 
hozzájárulásán alapul, és csak addig érhető el, ameddig Ön a 
vezeték nélküli LAN tartományban tartózkodik. 

Connecting to WIFI is based on your consent to WIFI 
activation from your device and is only available while you 
are in the range of our Wireless LAN. 

Az ingyenes WIFI használatával kapcsolatos felelősség és  
kockázat Önt terheli. Törekszünk rá, hogy ezt a szolgáltatást 
folyamatosan nyújtani, de a karbantartási és javítási munkák, 
az átviteli / berendezéshibák / meghibásodások, a 
kollokációs hibák vagy vészhelyzet esetén a szolgáltatás 
megszakítható, korlátozható vagy lerövidíthető. Nem 
vállalunk felelősséget az adatok, üzenetek vagy oldalak 
szolgáltatás megszakadása vagy teljesítménye miatti 
elveszéséért, meghibásodásáért. Fenntartjuk a jogot, hogy 
vírust vagy más hasonló programot gyanúja esetén azonnal 
és előzetes értesítés nélkül, bármikor felfüggesszük a 
szolgáltatáshoz való hozzáférést. 

Using Free WIFI in our locations, you need to know that 
responsibility and the risk of use belong to you. As far as we 
are concerned, we will always try to provide this service, but 
it may be interrupted, limited or shortened due to 
maintenance and repair work, transmission / equipment 
failures / failures, collocation failures or an emergency. We 
are not responsible for data, messages, or pages that you may 
lose or that are misdirected due to interruptions or 
performance issues with the service. We reserve the right 
immediately and without notice, suspend access to the 
service if we suspect you are transmitting a virus or any other 
similar program. 

Az ingyenes WIFI szolgáltatáson keresztül Ön által elért 
vagy fogadott adatokat és tartalmakat semmilyen módon 
nem ellenőrizzük és azokra semmilyen módon nem 
reagálunk. 

We do not control or respond in any way to data or content 
that you access or receive through the Free WIFI service. 

  
A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos részletek az 
Adatvédelmi irányelvekben találhatók. Az ingyenes WIFI-
szolgáltatásunk elérésével hozzáférhetünk a MAC-
eszközhöz, de az ingyenes WIFI elérésen túl semmilyen más 
módon és célra nem használjuk fel. 

Details regarding the processing of your personal data are 
available in the Privacy Policy section. By accessing our Free 
WIFI service, we have access to your MAC device, but we 
do not process it in any way and for any purpose other than 
to give you access to Free WIFI. 

  

 


