
 

 

 

 

 

 

 اخالء مسؤولية الوصول املجاني لشبكة االن-,نت الالسلكية

Free Wireless Internet Access Disclaimer 
  



 

 

 

 بنود الخدمة
تقدم خدمة الوصول إOى اإلنKLنت الالسلكي Eي شرطة أبو ظ<= (الخدمة) فقط الستخدام العمالء والزوار من مراج#ي 

   ."مراكز خدمة العمالء التابعة لشرطة أبوظ<=. وتوفر هذه الخدمة الوصول إOى اإلنKLنت "كما هو

 :ما يFيباستخدام هذه الخدمة املجانية، فإنك تقر وتوافق عFى 
 باالستخدام، قد تكون هناك بعض املخاطر املرتبطة لإلنKLنتكما هو الحال مع جميع نقاط الوصول العام  .1

للفKtوسات / الKxمجيات الخبيثة أو غKtها من التطبيقات  الحصر: التعرضEي ذلك، عmى سبيل املثال ال  بما

 بكة.الضارة أو ملفات الطرف الثالث ال}= تراقب اتصالك بالش

 الخدمة قد ال تكون دون انقطاع أو خالية من األخطاء. .2

 سياسة االستخدام املقبول 
تن��ك أي قانون أو الئحة معمول ��ا Eي  أال استخدامك للخدمة وأي أنشطة تتم عKx اإلنKLنت من خالل الخدمة يجب 

لية عن أي خسارة ناجمة عن أي اتصال دولة اإلمارات العربية املتحدة.  شرطة أبوظ<= ال يمكن أن تقبل أي مسؤو 

 غKt صحيح، غKt مناسب، مشبوه، أو غKt قانوني بشبكة االنKLنت.

 

 

Terms of Service (TOS) 
The Abu Dhabi Police (ADP) Free Public Wireless Internet Access (the Service) is provided 
solely for the use of guests and visitors to Abu Dhabi Police customer services areas. This 
Service provides access to the Internet on an "as is" basis. 
 
By using this free service, you acknowledge and accept that: 

1. as with all free public Internet access, there may be some risks associated with it 
including, but not limited to, viruses/malware or other harmful applications or third 
parties monitoring your connection 

2. the Service may not be uninterrupted or error-free 

Acceptable Usage Policy 
Your use of the Service and any activities conducted online through the Service shall not 
violate any applicable law or regulation of the UAE.  ADP cannot accept any responsibility 
for any loss that results from inaccurate, unsuitable, offensive, or illegal Internet 
communication. 


