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Fair Use CQ-5 Alarmzender
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De klant moet zich houden aan de eisen die een redelijk gebruik van de CQ-Net Live
alarmeringsdienst meebrengen.
De klant mag de CQ-5 Alarmzender niet zodanig gebruiken dat (a) er sprake is van
kunstgrepen, waaronder begrepen simboxen of automatische oproepsystemen, waardoor de
klant of een derde financieel voordeel behaalt, en/of (b) er aan Eurocom Group en/of derden
schade wordt toegebracht, en/of (c) de integriteit van het mobiele netwerk in gevaar wordt
gebracht en/of (d) er een onevenredige belasting van het mobiele netwerk ontstaat.
De klant staat in voor al het gebruik van zijn CQ-5 Alarmzender en draagt zodoende alle
gemaakte gespreks- en overige kosten.
De CQ-5 Alarmzender werkt op basis van GSM-techniek welke werkt door middel van
verspreiding van radiosignalen. Aangezien deze signalen kunnen worden gestoord door een
externe bron en/of door atmosferische omstandigheden en afhankelijk zijn van de
radiodekking van het mobiele netwerk, kan de kwaliteit van een verbinding niet overal en
altijd worden gewaarborgd. Eurocom Group verstrekt daarover dan ook geen garantie.
Eurocom Group kan wijzigingen aanbrengen als het gaat om de landen en/of netwerken
waarvandaan alarmeren in het buitenland (’Roaming’) mogelijk is. De klant kan
gebruikmaken van het/de voor een bepaald land aangegeven netwerk(en), met
inachtneming van de gebruiksmogelijkheden, kwaliteitskenmerken en voorschriften die voor
het betreffende land of netwerk gelden. Eurocom Group staat niet in voor de kwaliteit van
het betreffende netwerk. Voor Roaming kunnen verschillende tarieven voor inkomend en
uitgaand telecommunicatieverkeer van toepassing zijn. Deze tarieven kunnen aan
voortdurende wijziging onderhevig zijn.
Voor bepaalde communicatie diensten op basis van een fixed price kunnen beperkingen in
de bundel zijn aangebracht. Deze kunnen betrekking hebben op:
o Roaming, de mogelijkheid om vanuit het buitenland een alarm te maken en
gesprekken te kunnen ontvangen.
o Maximaal aantal uitgaande gesprekken
o Maximaal aantal inkomende gesprekken
o De mogelijkheid voor SMS back-up voor locatie updates
o Doorgave van sensor data naar het platform t.b.v. locatie en gebruik van het device
De exacte inhoud van een communicatiedienst (incl. fair use beperkingen) is terug te vinden
op de website van Eurocom Group.
Onder fair-use wordt verstaan dat de klant de CQ-5 Alarmzender alleen gebruikt als
alarmzender in noodgevallen. Het gebruik van een CQ-5 Alarmzender om
telefoongesprekken op te zetten t.b.v. communicatie, intercom en/of babyfoon
functionaliteit vallen nadrukkelijk niet onder fair use.

De fair use policy kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.
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