POSEBNI POGOJI PAKETA SMART MOJA SKUPINA
1.
SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d. d., Šmartinska cesta 134 b, Ljubljana (v nadaljevanju:
Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih dejavnosti izvaja tudi elektronske komunikacijske storitve.
2.
POSEBNI POGOJI PAKETA SMART MOJA SKUPINA (v nadaljevanju: Posebni pogoji) določajo pravice,
obveznosti in pogoje uporabe paketa SMART MOJA SKUPINA. Posebni pogoji se uporabljajo skupaj s Splošnimi
pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike (v nadaljevanju: Si.mobilovi splošni
pogoji). Vsakokrat veljavni Posebni pogoji in Si.mobilovi splošni pogoji so objavljeni na spletni strani
http://www.simobil.si in štejejo kot sestavni del naročniškega paketa SMART MOJA SKUPINA, ki ga uporablja
posamezen naročnik.
3.
ZAPOSLENI (v nadaljevanju: Zaposleni) v Si.mobilu so osebe, ki imajo s Si.mobilom sklenjeno veljavno
pogodbo o zaposlitvi.
3.
NAROČNIŠKI PAKET SMART MOJA SKUPINA (v nadaljevanju: Naročniški paket) je poseben paket,
namenjen sorodnikom, prijateljem ali znancem Zaposlenih. Vsak Zaposleni lahko v času trajanja pogodbe o
zaposlitvi s Si.mobilom podeli in odvzame pravico do sklenitve in uporabe Naročniškega paketa do devetim
osebam, ki jih določi Zaposleni sam po lastni presoji.
4.
NAROČNIK (v nadaljevanju: Naročnik) je vsaka fizična oseba, ki jo določi Zaposleni in, ki sklene s
Si.mobilom naročniško razmerje za Naročniški paket.
5.
Zaposleni v Si.mobilu ima pravico kadarkoli v času uporabe Naročniškega paketa odvzeti pravico do
uporabe Naročniškega paketa Naročniku in jo podeliti drugi osebi, ki jo sam določi.
Pravtako preneha pravica do uporabe Naročniškega paketa Naročniku, ki ji je to pravico podelil Zaposleni,
kateremu je prenehala pogodba o zaposlitvi s Si.mobilom.
6.
Če Naročniku v skladu s prejšnjo točko Posebnih pogojev preneha pravica do uporabe Naročniškega
paketa, bo o tem pravočasno obveščen. V takšnem primeru bo v 30 dneh od dneva, ko je prejel obvestilo,
migriran na primerljiv naročniški paket iz Si.mobilove ponudbe.
Naročnik lahko v teh 30 dneh od dneva prejema obvestila do dneva migracije v skladu z določili 3. odstavka 85.
člena Zakona o elektronskih komunikacijah, brez odpovednega roka in brez sankcije odstopi od naročniškega
razmerja, če se s predlaganimi spremembami ne strinja. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane
obveznosti Naročnika ter v obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti Naročnika.
7.
Cene mesečne naročnine, klicev in SMS/MMS sporočil na Naročniškem paketu so prikazane v spodnji
tabeli:

8.
Naročniški paket je od oktobra 2010 naprej zaprt, kar pomeni, da Zaposleni ne morejo podeljevati
Naročnikom pravice do uporabe Naročniškega paketa. Obstoječi Naročniki lahko ostanejo na Naročniškem
paketu do ukinitve le tega.
Naročniki pravtako izgubijo pravico do uporabe Naročniškega paketa v primeru neplačništva računov ali
prekinitve naročniškega razmerja na Naročniškem paketu.
9.
Naročniki in Zaposleni potrjujejo, da so seznanjeni z vsebino teh Posebnih pogojev in, da z
njimi soglašajo.
10.
Si.mobil sme te Posebne pogoje kadarkoli spremeniti v skladu s svojo odločitvijo, veljavnimi
predpisi in Si.mobilovimi splošnimi pogoji. Si.mobil bo obvestil Naročnike in Zaposlene o spremembi Posebnih
pogojev z objavo sprememb na spletni strani www.simobil.si. Šteje se, da Naročniki in Zaposleni soglašajo s
spremembami, če po njihovi objavi nadaljuje z uporabo Naročniškega paketa.
11.
Ti Posebni pogoji začnejo veljati s 15.05.2013 in so na voljo na spletni strani www.simobil.si.
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