
PRILOGA 1:

Pogoji in navodila Storitve SMS

I. SPLOSNO

Naslednji inazi v Pogodbi imajo pomen, kot je zanje doloden v nadaljevanju te todke:

o Storitev SMS pomeni storitev SMS donator za (kondni prejemnik).
o Cena donacije (ustremo omadi):

n rBun
n spun

o Kljudna beseda za donacije v viSini 1 EURje (ena beseda,brez preslednic):
o Zahvalno besedilo, ki ga uporabnik prejme v odgovor na poslano kljudno besedo donacije v vi5ini I

EUR (omejitev dolZine besedila je 160 znakov - vkljudujod preslednice. Prosimo ne uporabljajte
Sumnikov in posebnih makov):

. Kljudna beseda za donacije v viSini 5 EURje (ena beseda,brez preslednic):
t Zahvalno besedilo, ki ga uporabnik prejme v odgovor na poslano kljudno besedo donacije v viSini 5

EUR (omejitev dolZine besedila je 160 zrakov - vkljudujod preslednice. Prosimo ne uporabljajte
Sumnikov in posebnih makov):

o Spletni naslov prejemnika, na katerem bo le- ta objavil Pogoje in navodila Storitve SMS:

o Kontaktni podatki osebe, ki bo na voljo glede splo5nih vpra5anj storitve:
(ime in priimek)
(telefonska Stevilka)
(elektronski naslov)

Prejemnik imaja Storitev SMS v sodelovanju z druZbo Si.mobil, telekomunikacijske storitve, d.d., Smartinska c.
134b, Ljubljana.

Namen Storitve SMS je zbiranje sredstev za kondnega prejemnika, kot je opredeljen v todki I te Priloge. DruZba
Si.mobil d.d. bo vsa zbrana sredstva iz naslova pladljivih dohodnih sporodil SMS (v okviru Storitve SMS), tj.
donacije v vi5ini I EUR ali 5 EU& v skladu s Pogodbo v celoti nakazala na TRR prejemnika, kot donacije
Si.mobilovih narodnikov in uporabnikov Si.mobilovega predpladilnega sistema.

Pri Storitvi SMS lahko sodelujejo vsi Si.mobilovi narodniki in uporabniki Si.mobilovega predpladilnega sistema
(v nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefon omogoda po5iljanje in sprejemanje kratkih SMS sporodil.
Za prenos SMS sporodil veljajo SploSni pogoji za imajanje elektronskih komunikacijskih storitev druZbe
Si.mobil d.d.

Uporabniki Si.mobilovega predpladilnega sistema lahko storitev uporabljajo, dokler je stanje na radunu pozitivno
in dovolj visoko. Priporodamo, da pred zadetkom uporabe storitve preverite, de je stanje na radunu dovolj visoko.

II. TRAJANJE STORITVE

Storitev SMS oz. obdobje zbiranja sredstev bo potekalo od do

III. NAdIN IN PRAVILA SODELOVANJA

l.Uporabnik sodeluje pri Storitvi SMS tako, da po5lje SMS sporodilo s kljudno besedo, kot je opredeljena v todki
I. Priloge I Pogodbe na Stevilko 1919 (odhodno SMS sporodilo).
2.Uporabnik dobi na svoj mobilni telefon SMS sporodilo z zahvalo o donaciji prejemniku (dohodno SMS
sporodilo).

Si.mobil d.d. si pridrZuje pravico, da uporabnikom, ki kr5ijo navodila in pogoje Storitve SMS onemogodi
sodelovanje.



Uporabnik se ob uporabi Storitve SMS zaveLe, da:

r storitve ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakr3nekoli druge namene, kot tiste, ki so dolodeni

v teh navodilih in Pogojih,
o ne bo uporabljal radunalni5kih kod, Skodljivih programov ali desarkoli, kar bi lahko motilo,

on.rporobilo ali Skodovalo tej storitvi, druZbi Si.mobil d.d., njegovi programski opremi, strojni opremi

ter telekomunikacij skim n apravam.

ie uporabnik s svojim ravnanjem povzrodi druZbi Si.mobil d.d. kakr5nokoli Skodo, zanJo v celoti odgovarja'

DruZba Si.mobil d.d. in prejemnik se zavezujeta, da bosta pridobljene podatke o uporabnikih varovali v skladu z

veljavnimi predpisi.

DruZba Si.mobil d.d. ne odgovarja zaizgubo podatkov ali nepravilno delovanje Storitve SMS, ki so posledica

napadne uporabe storitve. DruZba Si.mobil d.d. ne odgovarja za nedelovanje storitve v primeru izpada mobilnega

omreZja, izpadaelektridne energije ali drugih tehnidnih motenj, ki bi lahko zadasno motile delovanje storitve.

Ste;e se, da uporabnik s sodelovanjem v akciji Storitev SMS, sogla5a s Pogoji in navodili storitve SMS.

TV. CENIK STORITVE SMS

Cene za odhodna sporoiila SMS:
1. vsako poslano SMS sporodilo uporabnika (odhodno SMS sporodilo) = po ceniku druZbe Si.mobil d.d..

Cene za razhina dohodna sporoiila SMS:
2. posredovana SMS sporodila uporabniku (dohodno SMS sporodilo) : I EIJR ali 5 EU& glede na kljudno
besedo, ki jo SMS uporabnika vsebuje

3. brezpladno posredovana SMS sporodila uporabniku (t. i. sistemska sporodila)
- obvestilo pred pridetkom oz. ob prenehanju delovanja storiWe

Na va5em mesednem radunu bodo prikazani:
- poslana (odhodna) SMS sporodila v sklopu ostalih sporodil SMS,
- prejeta (dohodna) SMS sporodila lodeno, pod posebno postavko >SMS donator<.

Narodniki druZbe Si.mobil d.d. prejmejo potrdilo o donaciji na radunu za storitve v omreZju Si.mobil (pod
postavko >SMS donator<). Pladan radun lahko narodniki uporabijo kot osnovo pri uveljavljanju davdne olajlave.

Uporabniki Si.mobilovega predpladilnega sistema, lahko potrdilo o donaciji zahtevajo v vseh Si.mobilovih
centrih, na podlagi predloZenega osebnega dokumenta in davdne Stevilke po zakljudku akcije.

V. REKLAMACIJE

DruZba Si.mobil d.d. vodi morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki Storitve SMS, vendar le v
nezi z delovanjem elektronskega komunikacijskega omreLja in zaradunavanjem SMS sporodil, vse v skladu s
Splo5nimi pogoji za izvajanle elektronskih komunikacijskih storitev druZbe Si.mobil d.d. za potro5nike in
Splo5nimi pogoji za inajanje elektronskih komunikacijskih storitev druZbe Si.mobil d.d. za pravne osebe in
podjetnike., de so naslovljene v pisni obliki na druZbo Si.mobil d.d., najkasneje v roku 15 dni od prejema raduna.


