INTERNET – WiFi - Autocamp Sedmihorky
Vážení hosté,
pro využívání služeb WiFi přístupu k internetu doporučujeme postupovat podle následujícího postupu:
 Služba připojení k WiFi síti kempu funguje prostřednictvím HotSpot řešení, tj. přihlášení do sítě na
webové stránce wifi.campsedmihorky.cz prostřednictvím kuponu s jedinečným přístupovým kódem pro
jedno Vaše koncové zařízení. Kupon nelze sdílet pro vícero zařízení.
 Orientační plán pokrytí kempu signálem WiFi, tj. kde je možné se připojit s Vaším zařízením, které
umožňuje příjem WiFi (např. mobil, IPAD, notebook apod.) je znázorněn na přiložené mapce. Síla signálu
Vašeho zařízení je dána Vaší vzdáleností od jednotlivých vysílačů , tj. čím blíže jste vysílači, tím silnější
máte signál a opačně.
 Před samotným zakoupením kuponu Vám doporučujeme ověřit si na recepci aktuální stav dostupnosti
služby a dále potom dostupnost a sílu signálu na Vašem zařízení v místě Vašeho plánovaného pobytu,
tj. známá ikona na vašem zařízení
v seznamu dostupných WiFi sítí.
 Jméno naší WiFi sítě (tzv. SSID) v našem kempu je „CampSedmihorky“ (pro pásmo 2,4 GHz), resp.
„CampSedmihorky5G“ (pro pásmo 5 GHz).
 Zvolení pásma 2,4 GHz nebo 5 GHz je na Vaší volbě. Pásmo 5GHz má vyšší rychlost, je však náchylnější
na překážky mezi Vámi a vysílačem. Doporučujeme jej proto použít v případě, že máte přímou viditelnost
s vysílačem, na Vašem zařízení máte dostatečný signál a nepohybujete se po areálu, tj. přijímáte signál
z jednoho místa. Mezi pásmy 2,4 GHz nebo 5 GHz se můžete sami po dobu připojení přepínat formou
změny WiFi sítě, tj. „CampSedmihorky“ nebo „CampSedmihorky5G“.
 K Vaší účtence za ubytování dostanete od nás dále zdarma „promo kupon“ pro ověření funkčnosti
s platností 30 minut od přihlášení do sítě.
 Placené kupony si můžete zakoupit na recepci našeho kempu nebo online prostřednictvím platební karty
na HotSpot webové stránce. Při online nákupu kuponu doporučujeme být v bezprostřední blízkosti
jednoho z vysílačů, z důvodů dostatečné síly a stability signálu. U modře vyznačených vysílačů
na
mapce č. 1,2,3,4 je praktické dostupné vnitřní, či venkovní sezení.
 Přihlášení Vašeho zařízení k HotSpot webové stránce je jednoduché a to výběrem naší WiFi sítě
v seznamu dostupných WiFi sítí ve Vašem zařízení nebo zadáním odkazu wifi.campsedmihorky.cz ve
Vašem prohlížeči. Jakmile provedete výběr budete automaticky přesměrováni na úvodní stránku
s dalšími možnostmi.
 Zakoupený kupon a účtenku nevyhazujte. Budete ji potřebovat pro případnou reklamaci nebo při
přerušení spojení a následném nutném opětovném přihlášení do sítě. Zde můžete být vyzváni k jeho
znovu zadání.
 Aktuální platný ceník kuponů je vždy k dispozici na recepci kempu nebo na HotSpot webové stránce a
dále taktéž na webových stránkách kempu www.campsedmihorky.cz v části „Vybavení a služby“ a
„WiFi“.
 Podle typu kuponu je dána i doba délky možného připojení od registrace kuponu do sítě. Tato doba je
vyjádřena dny, resp. hodinami, případně přenesenou velikostí dat. Po přihlášení do sítě můžete sledovat
zbývající čas připojení a další informace na HotSpot webové stránce wifi.campsedmihorky.cz
 Po zakoupení kuponu nebo obdržení „promo kuponu“ obdržíte 5místný přihlašovací kód, kterým se
přihlásíte na HotSpotu webové stránce. Po tomto přihlášení jste připojeni k síti a můžete využívat
internetové spojení.
 Zpoplatněný kupon je potřeba aktivovat do sítě nejpozději do 3 měsíců od data jeho zakoupení, jinak
propadá bez náhrady. Promo kupon je potřeba využít nejpozději do data platnosti uvedeném na kuponu.
 Zakoupením kuponu kupující prohlašuje, že se seznámil a souhlasí s „Obchodními a provozními
podmínkami služby připojení k WiFi síti autokempu Sedmihorky“ a se zpracováním osobních údajů, bez
nichž nemůže být služba hostu poskytnuta. Aktuální znění těchto obchodních a provozních podmínek,
jakož i popis zpracování osobních údajů uživatelů jsou k dispozici na recepci kempu, případně na
webových stránkách www.campsedmihorky.cz v části „Vybavení a služby“ a „WiFi“.
Věříme, že s nabídkou této služby budete spokojeni
tým Autocampu Sedmihorky
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