PRILOGA 1:
Pogoji in navodila Storitve SMS
I. SPLOSNO
Naslednjiinazi v Pogodbiimajo pomen,kot je zanjedolodenv nadaljevanjute todke:
o
o

StoritevSMS pomenistoritevSMS donatorza
Cenadonacije(ustremoomadi):

(kondniprejemnik).
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Kljudna besedaza donacijev viSini 1 EURje (enabeseda,brezpreslednic):
Zahvalnobesedilo,ki ga uporabnikprejmev odgovorna poslanokljudno besedodonacijev vi5ini I
EUR (omejitevdolZinebesedilaje 160znakov- vkljudujodpreslednice.Prosimone uporabljajte
Sumnikovin posebnihmakov):
Kljudna besedaza donacijev viSini 5 EURje (enabeseda,brezpreslednic):
Zahvalnobesedilo,ki ga uporabnikprejmev odgovorna poslanokljudno besedodonacijev viSini 5
EUR (omejitevdolZinebesedilaje 160zrakov - vkljudujodpreslednice.Prosimone uporabljajte
Sumnikovin posebnihmakov):
Spletninaslovprejemnika,na katerembo le- ta objavil Pogojein navodilaStoritveSMS:
Kontaktni podatki osebe,ki bo na voljo glede splo5nihvpra5anjstoritve:
(ime in priimek)
(telefonskaStevilka)
(elektronskinaslov)

Prejemnikimaja StoritevSMS v sodelovanjuz druZboSi.mobil,telekomunikacijske
storitve,d.d., Smartinskac.
134b,Ljubljana.
Namen StoritveSMSje zbiranjesredstevza kondnegaprejemnika,kot je opredeljenv todki I te Priloge.DruZba
Si.mobil d.d. bo vsa zbranasredstvaiz naslovapladljivih dohodnihsporodilSMS (v okviru StoritveSMS), tj.
donacije v vi5ini I EUR ali 5 EU& v skladu s Pogodbov celoti nakazalana TRR prejemnika, kot donacije
sistema.
Si.mobilovihnarodnikovin uporabnikovSi.mobilovegapredpladilnega
sistema
Pri Storitvi SMS lahko sodelujejovsi Si.mobilovinarodnikiin uporabnikiSi.mobilovegapredpladilnega
(v nadaljevanju:uporabniki),katerih mobilni telefon omogodapo5iljanjein sprejemanjekratkih SMS sporodil.
Za prenos SMS sporodil veljajo SploSni pogoji za imajanje elektronskih komunikacijskih storitev druZbe
Si.mobild.d.
sistemalahko storitevuporabljajo,doklerje stanjena radunupozitivno
UporabnikiSi.mobilovegapredpladilnega
pred
zadetkom
uporabestoritvepreverite,deje stanjena radunudovolj visoko.
in dovolj visoko. Priporodamo,da

II. TRAJANJE STORITVE
Storitev SMS oz. obdobje zbiranjasredstevbo potekalood

do

III. NAdIN IN PRAVILA SODELOVANJA
l.Uporabniksodelujepri Storitvi SMS tako, da po5ljeSMS sporodilos kljudno besedo,kot je opredeljenav todki
I. PrilogeI Pogodbena Stevilko1919(odhodnoSMS sporodilo).
2.Uporabnikdobi na svoj mobilni telefon SMS sporodilo z zahvaloo donaciji prejemniku (dohodno SMS
sporodilo).
Si.mobild.d. si pridrZujepravico,da uporabnikom,ki kr5ijo navodilain pogojeStoritveSMS onemogodi
sodelovanje.

Uporabnik se ob uporabi Storitve SMS zaveLe,da:
r
o

storitve ne bo izrabljal v komercialne,nelegalneali kakr3nekolidruge namene,kot tiste, ki so dolodeni
v teh navodilihin Pogojih,
ne bo uporabljal radunalni5kih kod, Skodljivih programov ali desarkoli, kar bi lahko motilo,
on.rporobilo ali Skodovalotej storitvi, druZbiSi.mobil d.d.,njegovi programskiopremi,strojni opremi
ter telekomunikacijskim n apravam.

ie uporabniks svojim ravnanjempovzrodi druZbi Si.mobil d.d. kakr5nokoli Skodo,zanJov celoti odgovarja'
DruZbaSi.mobil d.d. in prejemnik se zavezujeta,da bostapridobljenepodatkeo uporabnikih varovali v skladuz
veljavnimipredpisi.
DruZbaSi.mobil d.d. ne odgovarjazaizgubo podatkovali nepravilnodelovanjeStoritve SMS, ki so posledica
napadneuporabestoritve. DruZbaSi.mobil d.d. ne odgovarjaza nedelovanjestoritve v primeru izpadamobilnega
omreZja,izpadaelektridneenergijeali drugih tehnidnihmotenj, ki bi lahko zadasnomotile delovanjestoritve.
v akciji StoritevSMS, sogla5as Pogoji in navodili storitveSMS.
Ste;ese,da uporabniks sodelovanjem

TV. CENIK STORITVE SMS
Ceneza odhodnasporoiila SMS:
1. vsakoposlanoSMS sporodilouporabnika(odhodnoSMS sporodilo) = po cenikudruZbeSi.mobild.d..
Ceneza razhina dohodna sporoiila SMS:
SMS sporodilauporabniku(dohodnoSMS sporodilo): I EIJR ali 5 EU& gledena kljudno
2. posredovana
besedo,ki jo SMS uporabnikavsebuje
SMS sporodilauporabniku(t. i. sistemskasporodila)
3. brezpladnoposredovana
- obvestilopred pridetkomoz. ob prenehanjudelovanjastoriWe
Na va5emmesednemradunubodo prikazani:
- poslana(odhodna)SMS sporodilav sklopuostalihsporodilSMS,
- prejeta(dohodna)SMS sporodilalodeno,pod posebnopostavko>SMS donator<.
Narodniki druZbeSi.mobil d.d. prejmejo potrdilo o donaciji na radunu za storitve v omreZju Si.mobil (pod
postavko>SMS donator<).Pladanradunlahko narodniki uporabijokot osnovopri uveljavljanju davdneolajlave.
Uporabniki Si.mobilovegapredpladilnegasistema,lahko potrdilo o donaciji zahtevajov vseh Si.mobilovih
centrih,na podlagi predloZenegaosebnegadokumentain davdneStevilkepo zakljudku akcije.

V. REKLAMACIJE
DruZbaSi.mobil d.d. vodi morebitnereklamacijskein drugepostopkez uporabniki StoritveSMS, vendarle v
nezi z delovanjemelektronskegakomunikacijskegaomreLjain zaradunavanjemSMS sporodil, vse v skladu s
Splo5nimipogoji za izvajanle elektronskihkomunikacijskihstoritev druZbe Si.mobil d.d. za potro5nikein
Splo5nimipogoji za inajanje elektronskihkomunikacijskihstoritev druZbeSi.mobil d.d. za pravne osebein
podjetnike.,deso naslovljenev pisni obliki na druZboSi.mobild.d.,najkasnejev roku 15 dni od prejemaraduna.

