A1 Posebni pogoji za uporabo storitve A1 Blagajna

Družba A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: A1), je gospodarska družba, ki v okviru svojih dejavnosti omogoča A1 uporabnikom
tudi uporabo storitve davčna blagajna A1 Blagajna - vse v skladu s svojimi Pogoji za izvajanje
storitev in Posebnimi pogoji za uporabo storitve A1 Blagajna in Uporabniško pogodbo za
uporabo storitve A1 Blagajna ter veljavnimi predpisi Republike Slovenije.
Vsebina A1 Posebnih pogojev za uporabo storitve A1 Blagajna je naslednja:

I.

OPREDELITVE IN POVEZANE VSEBINE

Opredelitve uporabljene v A1 Posebnih pogojih za uporabo storitve A1 Blagajna, v Uporabniški
pogodbi za uporabo storitve A1 Blagajna in v ostalih listinah, ki se sklicujejo na A1 Posebne pogoje
za uporabo storitve A1 Blagajna oziroma so A1 Posebni pogoji za uporabo storitve A1 Blagajna njih
sestavni del, imajo pomen kot sledi:
a) Posebni pogoji: Posebni pogoji so A1 Posebni pogoji za uporabo storitve A1 Blagajna in
predstavljajo Posebne pogoje v smislu A1 Pogojev za izvajanje storitev, pod katerimi A1
omogoča A1 uporabnikom uporabo storitve A1 Blagajna. A1 lahko A1 uporabnikom omogoča
uporabo storitve A1 Blagajna izključno pod temi Posebnimi pogoji za uporabo storitve A1
Blagajna. Posebni pogoji za uporabo storitve A1 Blagajna veljajo v okviru oziroma kot del
oziroma skupaj z A1 Pogoji za izvajanje storitev. V primeru neskladja med Posebnimi pogoji in
A1 Pogoji za izvajanje storitev, veljajo Posebni pogoji.
b) Navodila za uporabo: so navodila za uporabo storitve A1 Blagajna, ki jih sprejme A1 in o
njihovi vsebini in morebitnih spremembah obvesti Sopogodbenike in A1 Uporabnike z objavo na
Spletni strani A1.
c) A1 Blagajna: A1 Blagajna v smislu po teh Posebnih pogojih pomeni oz. predstavlja naslednje
storitve: orodje za izdelavo in izdajanje računov za različne načine plačila, za izdelavo pregledne
evidence izdelkov ali storitev s cenami, za pregled izdanih računov, za izvoz računov za
računovodstvo. Storitev A1 Blagajna ponuja A1 v sodelovanju s podizvajalci. A1 lahko uporabo
storitve A1 Blagajna omogoči A1 uporabnikom. A1 Blagajna je zaščitena blagovna znamka A1.
d) Aplikacija A1 Blagajna: je mobilna aplikacija, ki si jo uporabnik naloži na svojo napravo preko
spletne trgovine Google Play in preko katere uporablja storitev A1 Blagajna.
e) Naprava: je mobilna naprava z operacijskim sistemom Android oziroma druga naprava, za
katero A1 določi, da je na njej mogoče uporabljati storitev A1 Blagajna. Eno napravo lahko
uporablja toliko uporabnikov, kot je določeno v Uporabniški pogodbi.
f)
Oprema: je tiskalnik in druga oprema, ki je potrebna za uporabo storitve A1 Blagajna.
g) Uporabniška pogodba: Uporabniška pogodba je Uporabniška pogodba za uporabo storitve A1
Blagajna, to je A1 pogodba med A1 in Sopogodbenikom, na podlagi katere A1 izvršuje naročilo
Sopogodbenika po katerem naj Sopogodbeniku oziroma A1 uporabniku, če A1 uporabnik ni
Sopogodbenik, zagotovi Pravico uporabe storitev A1 Blagajna, v vsebini in pod pogoji določenimi
v Uporabniški pogodbi za uporabo storitve A1 Blagajna in v skladu s temi Posebnimi pogoji in
A1 Pogoji za izvajanje storitev.
h) A1 uporabnik: je Sopogodbenik ali druga pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki na podlagi
Uporabniške pogodbe za uporabo storitve A1 Blagajna uporablja storitev A1 Blagajna.
i)
Sopogodbenik: je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki z A1 podpiše
Uporabniško pogodbo za uporabo storitve A1 Blagajna.

j)

Pravica uporabe storitve A1 Blagajna: Pravica uporabe storitve A1 Blagajna je pravica, po
kateri sme A1 uporabnik uporabljati storitev A1 Blagajna v vsebini in na način kot to določa
Uporabniška pogodba za uporabo storitve A1 Blagajna in v skladu s temi Posebnimi pogoji in A1
Pogoji za izvajanje storitev. Pravico uporabe storitve A1 Blagajna A1 uporabnik pridobi od A1,
ko Sopogodbenik sklene A1 Uporabniško pogodbo za uporabo storitev A1 Blagajna. Pravica
uporabe storitve A1 Blagajna je (i) neizključna – t. j. jo sme A1 zagotavljati tudi drugim
Sopogodbenikom oziroma A1 uporabnikom in drugim, (ii) neprenosljiva – t. j. je Sopogodbenik
in/ali A1 uporabnik je ne sme prenesti na tretjo osebo, in (iii) velja samo za čas trajanja
Uporabniške pogodbe za uporabo storitve A1 Blagajna.
k) Podizvajalec: je izvajalec storitev, ki ni A1.
l)
Registracija: je postopek, s katerim Sopogodbenik oz. A1 Uporabnik prevzameta Uporabniški
račun za storitev A1 Blagajna in je pogoj za uporabo Storitve A1 Blagajna. Postopek Registracije
je opisan v IV. poglavju teh Posebnih pogojev.
m) Uporabniški račun: je račun, ki ga A1 ustvari za Sopogodbenika in ga Sopogodbenik prevzame
ob Registraciji oz. ga prevzame posamezni A1 uporabnik na podlagi vabila ki mu ga posreduje
Sopogodbenik.

II.

SPLOŠNO

Storitev A1 Blagajna izvaja A1 na podlagi sklenjene Uporabniške pogodbe, teh Posebnih pogojev, A1
Pogojev za izvajanje storitev, Navodil za uporabo in veljavne zakonodaje v Republiki Sloveniji. A1
določa pogoje za uporabo, dostop, izvajanje in kakovost storitve A1 Blagajna. Sopogodbenik lahko
storitev A1 Blagajna uporablja le za lastno uporabo. V okvir lastne uporabe storitve A1 Blagajna sodi
tudi uporaba s strani oseb (A1 uporabnikov), ki jih Sopogodbenik doda v postopku Registracije in jih
povabi k uporabi storitve A1 Blagajna po postopku kot ga določi A1.
Sopogodbenik lahko sklene Uporabniško pogodbo za enega ali več A1 uporabnikov, kar se dogovori
v Uporabniški pogodbi. Sopogodbenik je dolžan z vsebino teh Posebnih pogojev, A1 Pogojev za
izvajanje storitev, Navodil za uporabo in drugih dokumentov in pogojev, na katere se ti sklicujejo, z
opisom in vsebino storitve A1 Blagajna, seznaniti A1 uporabnike, katere povabi k uporabi storitve A1
Blagajna. Sopogodbenik v razmerju do A1 odgovarja za ravnanje svojih A1 uporabnikov kot za
samega sebe.
Sopogodbeniki oziroma A1 uporabniki se zavezujejo storitev A1 Blagajna uporabljati v skladu s temi
Posebnimi pogoji, A1 Pogoji za izvajanje storitev, A1 Uporabniško pogodbo, Navodili za uporabo,
veljavnimi predpisi ter na način in v vsebini skladno z namenom, za katerega jim A1 storitev A1
Blagajna zagotavlja. V primeru, da A1 oceni, da je uporaba A1 Blagajne s strani Sopogodbenikov
oziroma A1 uporabnikov v nasprotju s Posebnimi pogoji, A1 Pogoji za izvajanje storitev, A1
Uporabniško pogodbo, Navodili za uporabo oz. veljavnimi predpisi ter namenom, za katerega jim A1
storitev A1 Blagajna zagotavlja, ima A1 pravico Sopogodbenike oziroma A1 uporabnike na to
opozoriti in/ali jim onemogočiti uporabo storitve A1 Blagajna in/ali odstopiti od Uporabniške pogodbe
brez odpovednega roka, pri čemer se šteje, da je razlog za odstop od Uporabniške pogodbe na strani
Sopogodbenika in mora le-ta A1 plačati vse do takrat nastale stroške.
Posebni pogoji, A1 Pogoji za izvajanje storitev, Navodila za uporabo, opis in vsebina storitve A1
Blagajna ter ostali javno dostopni podatki, potrebni za obveščanje Sopogodbenikov in A1
uporabnikov glede storitve A1 Blagajna, so dostopni na spletni strani A1 www.a1.si (Spletna stran
A1) in na A1 prodajnih mestih. Dodatne informacije o storitvi A1 Blagajna so dostopne v okviru same
storitve A1 Blagajna.
A1 samostojno določa vse v zvezi s storitvijo A1 Blagajna in ima pravico do spremembe vsebine,
opisa in ponudbe v okviru storitve A1 Blagajna.

III.

SKLENITEV UPORABNIŠKE POGODBE ZA UPORABO STORITVE A1 BLAGAJNA

Za uporabo storitve A1 Blagajna Sopogodbenik z A1 sklene Uporabniško pogodbo. Hkrati z
Uporabniško pogodbo lahko Sopogodbenik z A1 sklene tudi Pogodbo o zagotovitvi posebne ugodnosti,
če se Sopogodbenik in A1 dogovorita, da bo A1 Sopogodbeniku v okviru storitve A1 Blagajna
zagotovil posebno ugodnost, vse skladno z vsakokratno ponudbo storitve A1 Blagajna.
Ti Posebni pogoji, A1 Pogoji za izvajanje storitev, Navodila za uporabo ter drugi dokumenti in pogoji,
na katere se ti sklicujejo, opis in vsebina storitve A1 Blagajna so sestavni del Uporabniške pogodbe.
Potrditev le-teh je pogoj za uporabo storitve A1 Blagajna.
Naročniško razmerje na storitev A1 Blagajna je sklenjeno s sklenitvijo Uporabniške pogodbe.
Uporabniška pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Uporabniška pogodba za
uporabo storitve A1 Blagajna se sklene za nedoločen čas, če ni v Uporabniški pogodbi za uporabo
storitve A1 Blagajna izrecno določeno drugače.
Sopogodbenik je dolžan A1 zagotoviti pravilne podatke, ki jih zahteva A1 za sklenitev Uporabniške
pogodbe in A1 o kakršnihkoli spremembah nemudoma obvestiti. Sopogodbenik odgovarja za
posledice, ki bi nastale zaradi nepravočasnega obvestila o spremembah navedenih podatkov.
Kontaktni podatki kontaktne osebe Sopogodbenika so navedeni na Uporabniški pogodbi.
Sopogodbeniki so seznanjeni in se strinjajo, da lahko kontaktna oseba Sopogodbenika samostojno v
imenu in za račun Sopogodbenika v sporazumu z A1 spreminja pogoje Uporabniške pogodbe, kar
lahko posledično pomeni spremembo paketov in cen na računu. Sopogodbenik je sam odgovoren za
posredovanje podatkov o spremembi kontaktne osebe. Šteje se, da so podatki o kontaktni osebi
spremenjeni, ko Sopogodbenik o tem pisno obvesti A1. Sopogodbenik A1 odgovarja za škodo, ki bi
mu nastala zaradi kršitve te obveznosti Sopogodbenika.
Storitev A1 Blagajna je Sopogodbenikom in A1 uporabnikom na razpolago, ko uspešno zaključijo
Registracijo skladno s postopkom, ki je opisan v IV. poglavju teh Posebnih pogojev.
Cene storitve A1 Blagajna so dostopne na Spletni strani A1 in jih A1 spreminja na način in pod pogoji,
določenimi v Pogojih za izvajanje storitev.

IV.

REGISTRACIJA

Za namen uporabe storitve A1 Blagajna si mora Sopogodbenik oz. A1 uporabnik naložiti Aplikacijo
A1 Blagajna na svojo Napravo. Storitev A1 Blagajna si Sopogodbenik oz. A1 uporabnik naloži preko
povezave, ki je objavljena na Spletni strani www.a1.si/blagajna. Aplikacijo A1 Blagajna si
Sopogodbenik oz. Uporabniki naložijo prek spletne trgovine Google Play v skladu s pogoji navedene
spletne trgovine.
Vsak Sopogodbenik oz. A1 uporabnik, ki želi uporabljati storitev A1 Blagajna, se je dolžan pred
začetkom uporabe registrirati po postopku in s podatki skladno z vsakokratnimi navodili A1 in
posredovati določene podatke, kot jih zahteva obrazec za registracijo. Sopogodbenik oz. A1
uporabnik z Registracijo zagotavlja, da so vsi registracijski podatki, ki jih je oddal, resnični in točni,
da bo podatke ustrezno posodabljal in da njegova raba storitve A1 Blagajna ne krši nobenih veljavnih
zakonov ali uredb ali teh Posebnih pogojev ter A1 Pogojev za izvajanje storitev oziroma Navodil za
uporabo.
Uporabniški račun ustvari A1 in Sopogodbeniku posreduje uporabniško ime in začasno geslo, s
katerima lahko Sopogodbenik svoj Uporabniški račun prevzame. Sopogodbeniku A1 pošlje začasno
geslo za njegovo uporabniško ime po sklenitvi Uporabniške pogodbe. V postopku Registracije
Sopogodbenik vpiše začasno geslo in uporabniško ime. V nadaljevanju mora Sopogodbenik
spremeniti svoje začasno geslo v osebno geslo in skrbeti za točnost svojih podatkov.

Posameznega A1 uporabnika k uporabi storitve A1 Blagajna povabi Sopogodbenik tako, da ustvari
račun za njega in mu posreduje podatke za prijavo. A1 uporabnik pa se registrira tako, da se prijavi
s podatki, ki mu jih je posredoval Sopogodbenik.
Sopogodbeniki in A1 uporabniki so odgovorni za zagotavljanje zaupnosti svojih podatkov za
Registracijo in za vse aktivnosti, ki se zgodijo kot posledica uporabe te Registracije. Sopogodbeniki
in A1 uporabniki se zavezujejo, da si izberejo osebno geslo, ki je sestavljeno iz kombinacije velikih
in malih črk, števil in znakov ter da ga hranijo kot zaupnega, da bi tako preprečili nepooblaščeno
uporabo s strani tretjih oseb.
Sopogodbeniki in A1 uporabniki so odgovorni za zaupnost podatkov pri Registraciji ter so dolžni
osebno geslo oz. druga sredstva identifikacije varovati z najvišjo stopnjo skrbnosti. Osebnega gesla
oz. drugih sredstev identifikacije ne smejo posredovati tretjim osebam oz. jih morajo skrbno varovati,
tako da bo onemogočena nepooblaščena uporaba oz. zloraba storitve A1 Blagajna. Za posledice
kraje, izgube ali uporabe osebnega gesla oz. drugega sredstva identifikacije na način, ki ni v skladu
s temi Posebnimi pogoji in/ali A1 Pogoji za izvajanje storitev, in/ali za posledice morebitne uporabe
in/ali morebitne zlorabe tega gesla in sredstev identifikacije s strani tretjih oseb, A1 ne odgovarja.
Sopogodbeniki in A1 uporabniki sami odgovarjajo za vse posledice in škodo zaradi kraje, izgube,
zlorabe oz. nepooblaščene uporabe podatkov (osebnega gesla oz. drugih sredstev identifikacije ter
ostalih podatkov).
Uporaba Aplikacije A1 Blagajna zahteva vpis uporabniškega imena in gesla. Po tretjem napačnem
vnosu uporabniškega imena in/ali gesla je uporaba Aplikacije A1 Blagajna lahko onemogočena ter
dostop do podatkov blokiran. V tem primeru se mora Sopogodbenik za ponoven dostop obrniti na
A1.
V primeru suma na zlorabo osebnega gesla, si lahko Sopogodbeniki in A1 uporabniki osebno geslo
spremenijo v skladu z vsakokratnimi navodili A1.

V.

TEHNIČNI IN DRUGI PREDPOGOJI ZA UPORABO STORITVE A1 BLAGAJNA

Sopogodbeniki in A1 uporabniki lahko storitev A1 Blagajna začnejo uporabljati, ko je uspešno
zaključen postopek Registracije.
A1 lahko storitev A1 Blagajna zagotavlja samo tistim Sopogodbenikom in A1 uporabnikom (pravne
osebe, podjetniki), ki predhodno izpolnijo določene pogoje bodisi glede tehnične opremljenosti ali
druge pogoje za uporabo storitve A1 Blagajna, kot jih določi A1.
Za celovito uporabo storitve A1 Blagajna morajo Sopogodbeniki oz. A1 uporabniki vse zahtevane
podatke vnesti v storitev A1 Blagajna in aktivirati vsaj eno Napravo in Opremo potrebno za uporabo
storitve A1 Blagajna.
Sopogodbeniki in A1 uporabniki so odgovorni za namestitev storitve A1 Blagajna ter za namestitev
in povezavo Naprav/e in Opreme v skladu z Navodili za uporabo, pri čemer se zavezujejo, da bodo
pri tem upoštevali pravila veljavne zakonodaje in da bodo v primeru potrebe po vključitvi
strokovnjakov ustrezne stroke, vključili le-te.
Sopogodbeniki zagotavljajo A1, da so pred sklenitvijo Uporabniške pogodbe v pisni obliki pridobili
vsa morebitno potrebna soglasja tretjih oseb, ki niso pogodbena stranka, vendar pa se Uporabniška
pogodba nanje neposredno ali posredno nanaša (npr. soglasje A1 uporabnikov in drugih oseb za
obdelavo osebnih podatkov s strani Sopogodbenikov oz. A1) ter da bodo soglasja izročili A1, če bo
A1 to zahteval. V primeru, da Sopogodbeniki ali katerakoli upravičena tretja oseba v času veljavnosti
Uporabniške pogodbe umaknejo soglasje oz. Sopogodbeniki ne izpolnjuje tehničnih in drugih
pogojev, potrebnih za nemoteno izvajanje storitve A1 Blagajna, lahko A1 brez odpovednega roka,

odstopi od Uporabniške pogodbe, pri čemer se šteje, da je razlog za odstop od Uporabniške pogodbe
na strani Sopogodbenika in mora le-ta A1 plačati vse do takrat nastale stroške.
Za uporabo storitve A1 Blagajna lahko Sopogodbeniki uporabljajo Naprave in Opremo, ki jim jih
zagotovi A1 v okviru svoje vsakokratne ponudbe ali pa Naprave in Opremo, ki si jih Sopogodbenik
zagotovi sam. Sopogodbeniki oz. A1 uporabniki morajo sami na lastne stroške zagotoviti dobavo in
menjavo materiala potrebnega za delovanje Naprav in Opreme. Za uporabo storitve A1 Blagajna
morajo imeti Sopogodbeniki in A1 uporabniki Napravo/e in Opremo nastavljeno v skladu z navodili
A1.
Storitev A1 Blagajna omogoča povezovanje sistema z napravami, opremo in storitvami tretjih oseb.
A1 ni preveril vseh naprav, opreme, storitev in spletnih strani, ki so povezane s storitvijo A1 Blagajna,
in ni odgovoren za vsebino katerekoli storitve tretje osebe, ki je na kakršenkoli način povezana s
storitvijo A1 Blagajna. Pri vseh povezavah z drugimi ponudniki nosi celotno tveganje in odgovornost
Sopogodbenik oz. A1 uporabnik sam.
Če Napravo/e oz. Opremo zagotovi Sopogodbenikom oz. A1 uporabnikom A1, lahko A1 to zagotovi
bodisi s prodajo, bodisi na drug način, kot ga določi A1 oz. ga dogovorita A1 in Sopogodbenik v
Uporabniški pogodbi. V primeru nedelovanja ali napak v delovanju Naprave/- oz. Opreme, ki jo/jih
zagotovi A1, A1 oz. njegov pooblaščeni izvajalec Sopogodbenikom oz. A1 uporabnikom zagotavlja
servis in garancijska popravila skladno s postopkom kot ga določa A1.
A1 lahko v skladu s svojo poslovno presojo v okviru ponudbe storitve A1 Blagajna ponudi storitev
namestitve in vzdrževanja Naprav, Opreme in storitve A1 Blagajna po ceni v skladu z vsakokratnim
cenikom, pri čemer se od Sopogodbenikov oz. A1 uporabnikov v takem primeru zahteva, da
zagotovijo ustrezne pogoje za izvajanje teh storitev.
A1 ne prevzema kakršnekoli odgovornosti v zvezi s kakovostjo in delovanjem storitve A1 Blagajna
na Napravah in Opremi, ki jih ne zagotovi A1.
Predpogoj za delovanje storitve A1 Blagajna je aktivna in delujoča internetna povezava. Storitev A1
Blagajna se izvaja preko interneta oz. preko sporočil, pri čemer stroški internetne povezave in
mobilnih telekomunikacijskih storitev niso vključeni v storitev A1 Blagajna. Sopogodbeniki in A1
uporabniki morajo sami poskrbeti za internetno povezavo in ostale pogoje za delovanje storitve A1
Blagajna, kot izhajajo iz teh Posebnih pogojev. Sopogodbeniki in A1 uporabniki so seznanjeni z
dejstvom, da A1 nima vpliva na delovanje internetne povezave, ki je v upravljanju drugega
operaterja in ni odgovoren za motnje storitve A1 Blagajna, ki niso posledica dejavnikov na strani A1.
Sopogodbeniki in A1 uporabniki so seznanjeni, da storitve A1 Blagajna ne bodo mogli uporabljati v
času, ko zaradi kakršnega koli razloga ne bodo mogli uporabljati internetne povezave.
Storitev A1 Blagajna je zasnovana za delovanje na vsakokrat najnovejših različicah operacijskih
sistemov Naprav. Na dan začetka veljavnosti teh Posebnih pogojev, je storitev A1 Blagajna mogoče
naložiti le na Napravo/e z operacijskim sistemom Android. V kolikor na Napravi/ah ni nameščena
ustrezna verzija operacijskega sistema Android (verzija 4.1 ali novejša) oziroma ne bodo izpolnjeni
drugi pogoji, ki jih bo za izvajanje storitve A1 Blagajna vsakokrat določil A1, so mogoče nepravilnosti
v delovanju storitve A1 Blagajna. Prav tako A1 ne zagotavlja delovanja storitve A1 Blagajna na
Napravi/ah, ki ne podpirajo novih funkcionalnosti storitve A1 Blagajna, in se Sopogodbeniki in A1
uporabniki zavezujejo, da bodo posodabljali Naprave na način, da bo zagotovljeno delovanje
najnovejših funkcionalnosti storitve A1 Blagajna.
Sopogodbenik oziroma A1 uporabnik mora od pristojnega organa Republike Slovenije samostojno
zahtevati kvalificirano digitalno potrdilo, ki se v postopku davčnega potrjevanja računov uporablja
za elektronski podpis elementov računa in za opredelitev zavezanca za davčno potrjevanje računov
pri elektronski izmenjavi podatkov ter ga naložiti v storitev A1 Blagajna. V nasprotnem primeru
računi ne bodo v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije. Sopogodbenik oziroma A1

uporabnik se strinja s tem, da storitev A1 Blagajna njegovo kvalificirano digitalno potrdilo uporablja
za potrebe davčnega potrjevanja računov, ustvarjenih z uporabo storitve A1 Blagajna.
Sopogodbeniki oziroma A1 uporabniki so sami dolžni in odgovorni zagotavljati pravilno
računovodstvo in pravilno odvajanje davkov v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.
Sopogodbeniki so odgovorni za pravilen vnos podatkov o svojem podjetju in pravilno izbiro možnosti
ali so davčni zavezanci ali ne in za vse druge vsebinske zahteve, ki jih je potrebno vnesti v Aplikacijo
A1 Blagajna.
Če Sopogodbeniki oz. A1 uporabniki ne izpolnjujejo pogojev glede tehnične opremljenosti za uporabo
storitve A1 Blagajna ali če Sopogodbeniki oz. A1 uporabniki ne uporabljajo storitve A1 Blagajna v
skladu z njenim namenom ali je ne uporabljajo v skladu s temi Posebnimi pogoji, A1 Pogoji za
izvajanje storitev, Navodili za uporabo, veljavnimi predpisi in/ali Uporabniško pogodbo ali če
Sopogodbeniki oz. A1 uporabniki ne izpolnjujejo drugih pogojev za uporabo storitve A1 Blagajna, kot
jih določi A1, A1 storitve A1 Blagajna tem Sopogodbenikom in A1 uporabnikom ni dolžan zagotavljati.

VI.

IZVAJANJE STORITVE A1 BLAGAJNA

Storitev A1 Blagajna vključuje naslednje storitve: orodje za izdelavo in izdajanje računov za različne
načine plačila, orodje za pregledno evidenco izdelkov ali storitev s cenami, za pregled izdanih
računov, za izvoz računov za računovodstvo. Storitev A1 Blagajna vključuje sklenitev Uporabniške
pogodbe, naložitev Aplikacije A1 Blagajna, ne vključuje pa povezave do interneta, Naprav in Opreme,
ki predstavljajo predpogoj za izvajanje storitve A1 Blagajna in jo morajo Sopogodbeniki oz. A1
uporabniki zagotoviti sami, razen če je v Uporabniški pogodbi izrecno dogovorjeno drugače.
V kolikor Sopogodbenikom oz. A1 uporabnikom A1 v posameznem primeru brezplačno ali odplačno
zagotovi katerokoli drugo blago oz. storitve, ki niso zajete v opisu storitve A1 Blagajna kot izhaja iz
prejšnjega odstavka, Sopogodbeniki oz. A1 uporabniki s tem ne pridobijo pravice zahtevati takšnega
blaga oz. storitve od A1, in jih A1 lahko preneha zagotavljati kadarkoli brez kakršnekoli odgovornosti
iz naslova garancij oz. odškodninske ali druge odgovornosti do Sopogodbenikov oz. A1 uporabnikov,
razen če je v Uporabniški pogodbi ali drugi pogodbi določeno drugače.
Storitev A1 Blagajna lahko občasno izvaja varnostne posodobitve, popravke napak, nadgradnje in
ostale spremembe ne glede na soglasje Sopogodbenikov oz. A1 uporabnikov. Te spremembe so lahko
samodejno nastavljene brez dodatnih obvestil. Sopogodbeniki oz. A1 uporabniki se strinjajo s
spremembami storitve A1 Blagajna, ki lahko vključujejo tudi dodajanje ali odvzemanje določenih
funkcionalnosti. Sopogodbeniki oz. A1 uporabniki se zavedajo, da je namestitev posodobitev lahko
nujna za uporabo storitve A1 Blagajna in se strinjajo, da bodo sproti nameščali vse posodobitve, ki
jih zagotovi A1. V kolikor se Sopogodbeniki oz. A1 uporabniki ne bodo strinjali s takšnimi
spremembami storitve A1 Blagajna, storitve A1 Blagajna ne bodo mogli več uporabljati, pri čemer
se v primeru odpovedi Uporabniške pogodbe bodisi s stani Sopogodbenika bodisi s strani A1 iz
takšnega razloga šteje, da je razlog na strani Sopogodbenika in je Sopogodbenik dolžan A1 plačati
vse do takrat nastale stroške.
Storitev A1 Blagajna je namenjena izključno uporabi skladni z njenim namenom in dostopanju do
informacij, ki jih omogoča storitev A1 Blagajna. Sopogodbeniki oz. A1 uporabniki so seznanjeni in se
strinjajo, da za storitev A1 Blagajna, ni predvidena 100% zanesljivost, niti 100% dostopnost. Pri
storitvi A1 Blagajna občasnih motenj v delovanju in izpadov ni mogoče izključiti. O vsakem takem
primeru pa bo A1 Sopogodbenike obvestil v najkrajšem možnem času.
Delovanje storitve A1 Blagajna je lahko brez predhodnega obvestila začasno prekinjeno oz. moteno,
če je to potrebno zaradi izvajanja postopkov vzdrževanja, za zagotovitev skladnosti z uradnimi
zahtevami oz. za zagotovitev vzdrževanja, nadgrajevanja, popravil, prilagoditev programske opreme
in/ali kakršnihkoli drugih tehničnih ali drugih razlogov.

A1 naročnino in opravljene storitve zaračunava na računu, ki sledi obračunskemu obdobju, v katerem
je bila storitev A1 Blagajna opravljena, razen če ni izrecno določeno drugače. Obračunsko obdobje
predstavlja en mesec. A1 bo Sopogodbeniku izstavljal račun za naročnino in ostale opravljene
storitve praviloma 1-krat v obračunskem obdobju.
A1 bo Sopogodbeniku pričel obračunavati naročnino in storitve za naročniški paket/storitev z dnem
sklenitve Uporabniške pogodbe.
Ob prenehanju Uporabniške pogodbe izgubi Sopogodbenik oz. A1 uporabnik pravice dostopa do
storitve A1 Blagajna in do tam zabeleženih podatkov, zato je priporočljivo, da si podatke iz storitve
A1 Blagajna shrani lokalno pred prenehanjem Uporabniške pogodbe.

VII.

POSEBEJ O PRAVICAH
UPORABNIKOV

IN

OBVEZNOSTIH

SOPOGODBENIKOV

IN

A1

Sopogodbeniki oz. A1 uporabniki izrecno zagotavljajo:
 da ne bodo zlorabili ali poskusili zlorabiti storitve A1 Blagajna;
 da ne bodo izvajali ali poskusili izvajati nedovoljenih dostopov do storitve A1 Blagajna;
 da ne bodo uporabljali ali poskusili uporabljati storitve A1 Blagajna na nedovoljen način (kar
vključuje, vendar ni omejeno, uporabo storitve A1 Blagajna v nasprotju s temi Posebnimi
pogoji);
 da imajo vsa potrebna dovoljenja in soglasja za uporabo storitve A1 Blagajna v skladu s temi
Posebnimi pogoji, v nasprotnem primeru družbi A1 in tretjim osebam odgovarja za vso
povzročeno škodo.
Za namen uporabe storitve A1 Blagajna Sopogodbeniki oz. A1 uporabniki, ki na podlagi sklenjene
Uporabniške pogodbe opravijo Registracijo, pridobijo neizključno in neprenosljivo pravico do dostopa
do in uporabe storitve A1 Blagajna v skladu s temi Posebnimi pogoji, in sicer za čas veljavnosti
Uporabniške pogodbe. Storitve A1 Blagajna ni dovoljeno spreminjati, kopirati, prenašati ali
dekompilirati ali v zvezi z njo izvajati kakršnihkoli drugih podobnih dejanj.
Sopogodbeniki oz. A1 uporabniki ne smejo:
 dovoljevati uporabe tretjim osebam za zasebne ali komercialne namene oz. distribuirati
storitve A1 Blagajna ali je ponujati kot lastno storitev ali na kakršen koli drug način
uporabljati storitev A1 Blagajna v pridobitne namene;
 odstranjevati, skrivati ali spreminjati kakršnihkoli obvestil o lastninskih pravicah (vključno z
obvestilom o avtorskih pravicah in žigih), ki jih lahko vsebuje storitev A1 Blagajna ali pa so
prikazane v njenem sklopu;
 dostopati do storitve A1 Blagajna z namenom, da bi izdelali podobno ali konkurenčno
storitev;
 razmnoževati, reproducirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati ali posredovati
storitve A1 Blagajna oz. kateregakoli njenega dela (v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli
način, razen kot je navedeno v teh Posebnih pogojih);
 prenašati, posredovati ali distribuirati računalniških virusov, hroščev ali kakršnega koli
programa, ki je predviden za to, da bi škodoval ali spreminjal računalniško ali komunikacijsko
omrežje, Napravo, podatke, storitev ali kateri koli drug sistem, napravo ali lastnino;
 ovirati, prekinjati ali poskušati nepooblaščeno dostopati do strežnikov, povezanih s storitvijo
A1 Blagajna;
 prevajati, prilagajati, prirejati ali kako drugače predelovati storitve A1 Blagajna, vključno z
odpravo napak.
Sopogodbeniki oz. A1 uporabniki so dolžni A1 povrniti morebitno škodo, ki bi jo povzročil s kršitvijo
pogodbenih obveznosti oz. z drugim nedopustnim ravnanjem. A1 lahko kadarkoli prekine izvajanje
storitve A1 Blagajna in odpove Uporabniško pogodbo brez predhodnega opozorila in brez kakršnekoli
odškodninske ali druge odgovornosti do Sopogodbenikov oz. A1 uporabnikov, če ugotovi navedene
ali druge kršitve.

Sopogodbenik dovoljuje objavo svojega naziva na referenčni listi A1.

VIII.

POSEBEJ O OMEJITVI ODGOVORNOSTI A1

A1 ne zagotavlja 100% delovanja storitve A1 Blagajna. Sopogodbenikom oz. A1 uporabnikom se
storitev A1 Blagajna zagotavlja v skladu z načelom „kot je‟ (ang. „as is‟). A1 ne more zagotoviti, da
pri uporabi ne bo prišlo do napak pri delovanju storitve. A1 si po svojih najboljših močeh prizadeva
za čimbolj nemoteno delovanje storitve A1 Blagajna, vendar ne odgovarja za nobene posledice
delnega ali popolnega izpada in za kakršnokoli prekinitev ali motnjo pri dostopu do in/ali uporabi
storitve A1 Blagajna.
A1 ne prevzema odgovornosti za nedelovanje oz. slabše delovanje storitve A1 Blagajna iz razlogov
na strani tretjih oz. zaradi nedelovanja operacijskega sistema in internetne povezave, zaradi
nedelovanja Naprave/-. A1 prav tako ne odgovarja za škodo, ki jo povzroči Sopogodbenik oz. A1
uporabnik sam, kot na primer za škodo, ki nastane zaradi lastne nastavitve oz. naknadnih sprememb
nastavitev, ki niso izvedene s strani A1, kar vključuje a ni omejeno na škodo, ki nastane zaradi
kakršnekoli spremembe ali prilagoditve Aplikacije A1 Blagajna, vključno z dodatnimi aplikacijami,
vzdrževanjem oziroma odpravo napak na Aplikaciji A1 Blagajna s strani oseb, ki niso certificirani
podporniki s strani ponudnika Aplikacije A1 Blagajna, ter škodo nastalo zaradi uporabe storitve A1
Blagajna s strani več uporabnikov.
A1 oz. njegovi pogodbeni partnerji si po svojih najboljših močeh prizadevajo za preprečitev
nedovoljenih dostopov do storitve A1 Blagajna in/ali nedovoljeno uporabo storitve A1 Blagajna in/ali
kakršne koli druge zlorabe pri dostopu do oz. uporabi storitve A1 Blagajna, vendar ne odgovarjajo
za nobene posledice, ki bi Sopogodbenikom oz. A1 uporabnikom ali komurkoli tretjemu nastale zaradi
takšnih nedovoljenih dostopov in/ali nedovoljene uporabe in/ali kakršnihkoli drugih zlorab pri dostopu
do storitve A1 Blagajna. A1 ima pravico, da v primeru nedovoljenih dostopov in/ali nedovoljene
uporabe storitve A1 Blagajna in/ali kakršnihkoli drugih zlorab pri dostopu do oz. uporabi storitve
Blagajna izvede vse ukrepe in druga dejanja, ki jih v skladu s svojo lastno poslovno presojo šteje za
potrebne zaradi varstva svojih pravic in interesov in/ali zaradi varstva pravic in interesov uporabnikov
storitve A1 Blagajna in/ali zaradi varstva pravic in interesov katerih koli drugih oseb.
A1 oz. njegovi pogodbeni partnerji si po svojih najboljših močeh prizadevajo za varen način prenosa
osebnih in drugih zaupnih podatkov preko storitve A1 Blagajna, za varno hranjenje podatkov in
zaščito podatkov pred nepooblaščenimi dostopi, zlorabami, izgubami in spremembami, vendar ne
odgovarjajo za nobene posledice, ki bi Sopogodbenikom oz. A1 uporabnikom ali komurkoli tretjemu
nastale zaradi nepooblaščenega dostopa do osebnih in drugih zaupnih podatkov oz. zlorabe osebnih
ali drugih zaupnih podatkov oz. izgube ali spremembe teh podatkov.
A1 v obsegu, kolikor je dovoljeno z veljavno zakonodajo, v nobenem primeru ne odgovarja za izgubo
dobička, prihrankov, podatkov, posredno in posledično škodo oz. za škodo, ki temelji na zahtevkih
tretjih oseb. Hkrati pa je odškodninska odgovornost A1 v razmerju do Sopogodbenikov oz. A1
uporabnikov ter tretjih oseb omejena na višino 1 (ene) povprečne naročnine, ki jo je Sopogodbenik
plačal A1 v zadnjih 3 mesecih do naslovitve zahtevka za odškodnino (brez obresti).

IX.

PRENEHANJE VELJAVNOSTI UPORABNIŠKE POGODBE

V kolikor iz teh Posebnih pogojev oz. A1 Pogojev za izvajanje storitev ne izhaja drugače, lahko
Uporabniško pogodbo sklenjeno za nedoločen čas, Sopogodbenik kadarkoli odpove, pri čemer
odpovedni rok traja do konca obračunskega obdobja, v katerem je bila Uporabniška pogodba
odpovedana – razen če ni med strankama dogovorjeno drugače.

A1 se bo trudil Sopogodbenike oz. A1 uporabnike o prenehanju zagotavljanja storitve A1 Blagajna
obvestiti z razumnim odpovednim rokom, vendar lahko kolikor je to skladno z veljavnimi predpisi,
A1 kadarkoli preneha zagotavljati storitev A1 Blagajna z enostranskim obvestilom o odpovedi
Uporabniške pogodbe ter A1 pri tem ni vezan na kakršenkoli rok, v katerem bi o moral o tem obvestiti
Sopogodbenike oz. A1 uporabnike ter Sopogodbenikom oz. Uporabnikom ne odgovarja za kakršnokoli
škodo, ki bi jo le-ti zaradi tega utrpeli.
A1 bo prenehal izvajati storitev A1 Blagajna predvsem, vendar ne izključno v naslednjih primerih:
(i) v posledici prenehanja pravic A1 za izvajanje storitve A1 Blagajna oziroma tehničnih razlogov,
zaradi katerih bi bilo izvajanje storitve A1 Blagajna onemogočeno oziroma oteženo ali bi za A1
pomenilo nesorazmerno povišanje stroškov, (ii) kršitve Uporabniške pogodbe s strani Sopogodbenika
in/ali A1 uporabnika, (iii) prenehanja veljavnosti Uporabniške pogodbe in (iv) določil veljavnih
predpisov, če veljavni predpisi tako določajo oziroma to omogočajo.
Ob prenehanju Uporabniške pogodbe A1 Registracijo lahko pride do avtomatične ukinitve in izbrisa
Sopogodbenikovega oz. A1 uporabnikovega Uporabniškega računa za storitev A1 Blagajna, zato je
priporočljivo, da si Sopogodbeniki in A1 uporabniki podatke iz storitve A1 Blagajna shranjujejo
lokalno periodično oziroma najpozneje pred prenehanjem Uporabniške pogodbe.
A1 si bo prizadeval, da bo imel po prenehanju veljavnosti Uporabniške pogodbe za storitev A1
Blagajna Sopogodbenik pravico, da na eni Napravi ohrani dostop do podatkov še največ 90
(devetdeset) dni od dneva prenehanja Uporabniške pogodbe za storitev A1 Blagajna. Aplikacija A1
Blagajna se v tem obdobju lahko uporablja izključno z namenom izvoza podatkov, ki se nahajajo v
Aplikaciji A1 Blagajna. Podatke lahko Sopogodbenik izvozi zgolj v obliki oziroma formatu, ki vključuje
zgolj surove podatke ter ne vključuje programske logike obdelave podatkov. Po preteku 90-dnevnega
roka mora Sopogodbenik Aplikacijo A1 Blagajna trajno izbrisati tudi iz te Naprave. Po preteku tega
roka se podatki in vse varnostne kopije trajno in nepovratno izbrišejo.

X.

SPREMEMBA POSEBNIH POGOJEV

V kolikor ni v teh Posebnih pogojih določeno drugače, lahko A1 kadarkoli enostransko spremeni te
Posebne pogoje ali druge pogodbene pogoje (npr. cenik) in bo o kakršnikoli spremembi obvestil
Sopogodbenike z objavo sprememb na Spletni strani A1 ali na drug zanesljiv način, trideset dni pred
njihovo uveljavitvijo. Če Sopogodbenik v roku objavljenem v objavi obvestila o spremembi teh
Posebnih pogojev ali drugih pogodbenih pogojev A1 ne obvesti, da spremembe ne sprejema ali če
po prejemu obvestila o spremembi še naprej uporablja storitev A1 Blagajna, se šteje, da soglaša s
spremembo Posebnih pogojev in jo sprejema.
Če Sopogodbenik oz. A1 uporabnik s spremembo Posebnih pogojev, ki določa dodatne obveznosti za
Sopogodbenika oz. A1 uporabnika ali mu odvzema določene pravice, ne soglaša, lahko Sopogodbenik
oz. A1 v primeru vezave do uveljavitve sprememb odstopi od Uporabniške pogodbe s 30 dnevnim
odpovednim rokom, pri čemer je v vsakem primeru Sopogodbenik dolžan A1 vrniti sorazmerni del
prejete ugodnosti, katerega višina se določi skladno z vsakokratno Pogodbo o posebnih ugodnostih.
V ostalih primerih lahko Sopogodbenik odstopi od Uporabniške pogodbe v skladu s temi Posebnimi
pogoji in A1 Pogoji za izvajanje storitev.

XI.

OSEBNI PODATKI

Sopogodbeniki oz. A1 uporabniki A1 za namen uporabe storitve A1 Blagajna posredujejo določene
osebne podatke, A1 pa te osebne podatke obdeluje na način in pod pogoji, kot izhajajo iz Politike
varstva osebnih podatkov, ki se v okviru osebnih podatkov, posredovanih za namen izvedbe storitve
A1 Blagajna, uporablja tako za Sopogodbenike kot tudi za A1 uporabnike in tretje osebe, katerih
osebne podatke v storitev A1 Blagajna vnesejo Sopogodbeniki oz. A1 uporabniki. Poleg osebnih

podatkov, ki so vključeni v Politiki varstva osebnih podatkov, bo A1 za namene, pod pogoji in na
način določen v Politiki varstva osebnih podatkov, obdeloval tudi naslednje osebne podatke
Sopogodbenikov, A1 uporabnikov in tretjih oseb, katerih osebne podatke v storitev A1 Blagajna
vnesejo
Sopogodbeniki oz. A1 uporabniki:
 Osebne podatke, ki se ustvarjajo oz. določajo v zvezi z uporabo storitve A1 Blagajna v
Napravah, ki so povezani z izvajanjem storitve A1 Blagajna in osebne podatke v zvezi z
internetno povezavo, potrebno za izvajanje storitve A1 Blagajna;
 Osebni podatki o Sopogodbenikih in A1 uporabnikih, ki se ustvarjajo oz. določajo v zvezi z
izvajanjem storitve A1 Blagajna z namenom zagotavljanja interakcije različnih oseb z
napravami v okviru izvajanja storitve A1 Blagajna. V zvezi s tem bo A1 obdeloval ime in
priimek, elektronski naslov, številko mobilnega telefona, uporabniško ime, začasno geslo,
serijsko številko, naziv registriranega naročnika davčno številko, v kolikor Sopogodbenikih
oz. A1 uporabniki soglašajo z namestitvijo storitve A1 Blagajna na svojo napravo;
 Osebni podatki o tretjih osebah, zlasti tip kupca, ime kupca, davčna številka, kontaktna
oseba, elektronski naslov kontaktne osebe, naslov kupca, telefonska številka kontaktne
osebe.
Sopogodbenik jamči, da so vsi osebni podatki o Sopogodbeniku, A1 uporabnikih in drugi osebni
podatki, ki jih Sopogodbenik in/ali A1 uporabniki posredujejo A1, zbrani v skladu z veljavno
zakonodajo v Republiki Sloveniji o varstvu podatkov in da so vse osebe, na katere se ti podatki
nanašajo, seznanjene s politiko varstva osebnih podatkov Sopogodbenikov, dostopno na njihovih
spletnih straneh, in se strinjajo z zbiranjem in obdelavo svojih osebnih podatkov, kakor to urejajo
omenjene politike.
Storitev A1 Blagajna omogoča Sopogodbenikom oz. A1 uporabnikom nadzor nad popravljanjem,
brisanjem ali blokiranjem njihovih osebnih podatkov. Sopogodbeniki oz. A1 uporabniki so odgovorni
za pravilnost podatkov.
Aplikacija A1 Blagajna izvaja avtomatizirano obdelavo podatkov, pri čemer avtomatizirano obdelavo
z uporabo funkcionalnosti Aplikacije A1 Blagajna sproži Sopogodbenik in/ali A1 uporabnik in A1 na
to nima nobenega vpliva. Vrste avtomatizirane obdelave podatkov, ki jih izvaja aplikacija A1
Blagajna, so naslednje: zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali
spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo
dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje.
A1 skrbi za integriteto in varnost osebnih podatkov. Kljub temu pa A1 ne more jamčiti, da
nepooblaščene tretje osebe ne bodo nikoli uspele premagati varnostnih ukrepov ali uporabljati
osebnih podatkov v druge namene. V teh situacijah se Sopogodbeniki oz. A1 uporabniki strinjajo, da
osebne podatke posredujejo na lastno odgovornost.
Sopogodbeniki oz. A1 uporabniki so seznanjeni, da A1 za zagotavljanje storitve A1 Blagajna uporablja
storitve drugih ponudnikov, ki imajo lahko sedež zunaj Republike Slovenije, vendar bo v vsakem
primeru A1 zagotovil, da bodo s podizvajalci sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih
podatkov. Veljavni Pogoji obdelovanja osebnih podatkov so objavljeni na spletni strani A1.

XII.

POSLOVNA SKRIVNOST

Uporabniške pogodbe in vsa dokumentacija, ki jo A1 posreduje Sopogodbenikom oz. A1
uporabnikom, predstavlja poslovno skrivnost, zato osebe, ki imajo dostop do nje, v nobenem primeru
ne smejo brez izrecnega dovoljenja A1 o tej dokumentaciji seznanjati ali obveščati drugih oseb, razen
oseb, ki morajo biti z njo seznanjene po službeni dolžnosti ali pa imajo zakonsko pooblastilo.

XIII.

KONČNE DOLOČBE

Ti Posebni pogoji so poleg Splošnih pogojev obvezni pogoji uporabe storitve A1 Blagajna.
V primeru neskladja med A1 Pogoji za izvajanje storitev in temi Posebnimi pogoji veljajo ti Posebni
pogoji, A1 Pogoji za izvajanje storitev pa ob smiselnem upoštevanje teh Posebnih pogojev.
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali sporazumno. V primeru, da spora ni mogoče rešiti
sporazumno oz. preko drugih zakonsko predvidenih poti, je za reševanje spora pristojno sodišče v
Ljubljani.

