POSEBNI POGOJI UPORABE APLIKACIJ ZA PAMETNE TELEFONE
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Si.mobil telekomunikacijske storitve, d. d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana (v nadaljevanju Si.mobil)
je gospodarska družba, ki v okviru svojih dejavnosti izvaja elektronske komunikacijske storitve.
Posebni pogoji uporabe aplikacije (v nadaljevanju: posebni pogoji) določajo pogoje uporabe lastne
Si.mobilove aplikacije, ki si jo uporabnik namesti preko spletnih ali mobilnih trgovin. Posebni pogoji
uporabe aplikacij za pametne telefone so Posebni pogoji v smislu: (i) Si.mobilovih Splošnih pogojev za
izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike - če je uporabnik potrošnik oziroma
potrošnica, oziroma (ii) Si.mobilovih Splošnih pogojev za izvajanje elektronskih komunikacijskih
storitev za pravne osebe in podjetnike - če je uporabnik pravna oseba oziroma podjetnik in so njihov
neločljiv sestavni del. Potrošnik oziroma potrošnica je fizična oseba, ki uporablja Si.mobilovo
aplikacijo za namene izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.
Posebni pogoji uporabe aplikacij za pametne telefone so del Splošnih pogojev oziroma veljajo kot del
Splošnih pogojev in jih sme Si.mobil spremeniti v skladu z lastno odločitvijo kot spremembo Splošnih
pogojev. Posebni pogoji in Splošni pogoji so dosegljivi na spletni strani www.simobil.si in na zahtevo
uporabnika na Si.mobilovih prodajnih mestih.
V primeru neskladja med Splošnimi pogoji in Posebnimi pogoji, veljajo Posebni pogoji, Splošni pogoji
pa ob smiselnem upoštevanju Posebnih pogojev.
Pametni telefon za potrebe teh posebnih pogojev pomeni napravo, ki omogoča nameščanje in
delovanje naprednih aplikacij, ki jih sicer običajni telefoni ne podpirajo. Lahko si jih predstavljamo kot
integracijo mini računalnika in mobilnega telefona. Pametni telefoni omogočajo naprednejše
možnosti dostopa do interneta, večopravilnost, povezljivost in imajo možnost uporabe naprednih
funkcij (merilec pospeškov, kompas, GPS ...).
Uporabnik lahko Si.mobilovo aplikacijo Moja družina glede na obstoječi pametni telefon in glede na
razpoložljivost prenese preko spletnih ali mobilnih trgovin za mobilne aplikacije in sicer vedno na
način in pod pogoji, ki so določeni za izbrane spletne mobilne trgovine:
• Google Android Market
• Apple: iTunes Store
• BlackBerry: BlackBerry App World
• Windows Marketplace
• Nokia OVI
• Samsung Bada
Za prenos in uporabo aplikacije priporočamo uporabo 3G ali 2,5G omrežja. V 2G omrežju je prenos in
uporaba Si.mobilovih aplikacij mogoča, vendar pa se aplikacija prenaša dalj časa ali deluje počasneje.
Prenos podatkov, ki je potreben za prenos in uporabo Si.mobilovih aplikacij se vedno obračunava po
veljavnem ceniku Si.mobila. Prenos in uporaba aplikacij je ob ustreznem omrežju možen tudi v tujini
(roaming), vendar se ob prenosu in uporabi obračunava prenos podatkov v tujini, in sicer po veljavnem
ceniku za prenos podatkov v tujini, zato uporabnikom takšen prenos in uporabo odsvetujemo.
Si.mobilove aplikacije delujejo le na določenih operacijskih sistemih iOS (Apple), BlackBerry (RIM),
Android (Google), Windows Phone/Windows mobile (Microsoft), Symbian (Nokia), Bada (Samsung).
Zaradi tehničnih omejitev starejših verzij operacijskih sistemov, aplikacija na določenih telefonih ni na
voljo, funkcionalnosti mogoče ne delujejo pravilno ali pa prikaz funkcionalnosti ni mogoč. Si.mobil v
nobenem primeru ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev za morebitno
nedelovanje oz. nemožnost uporabe njegovih aplikacij, ampak si bo za to le po najboljših možnih
močeh prizadeval. Za vstop v aplikacijo je potrebna prijava z uporabniškim imenom in geslom, ki ga
uporabnik vnese v prijavni obrazec pred vstopom. Prijava je namenjena preverjanju identitete

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

uporabnika. Funkcionalnosti v aplikaciji, ki zahtevajo prijavo, so namenjene le Si.mobilovim
uporabnikom.
Za prikaz določenih funkcionalnosti se v posamezni Si.mobilovi aplikaciji lahko uporablja neodvisne
zunanje storitve in aplikacije. Za uporabo teh storitev veljajo pogoji uporabe zunanje storitve, ki jih
določa lastnik storitve ali aplikacije, Si.mobil pa v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti in ne
daje nobenih jamstev.
Za prikaz lokacije se uporablja storitve Google Maps (Google Zemljevidi) ali Ovi Maps (OVI Zemljevidi).
Pogoji uporabe storitve Google Maps so na voljo na spletnem naslovu:
http://www.google.com/intl/sl_ALL/help/terms_maps.html (21.1.2011)
Pogoji uporabe storitve OVI Maps so na voljo na spletnem naslovu:
http://maps.ovi.com/services/terms (21.1.2011)
Zaradi tehničnih ali funkcionalnih nadgradenj aplikacije, je možno, da bo objavljena nova verzija
aplikacije. Uporabnik bo o novi verziji obveščen ali preko aplikacije same ali pa bo do posodobitve
aplikacije lahko na telefonu prišlo tudi avtomatično. Ti pogoji veljajo za vse morebitne kasnejše
nadgradnje in/ali nove verzije in/ali kakršnekoli druge spremembe aplikacije.
Si.mobil ima pravico, da v primeru nedovoljene uporabe aplikacije in/ali kakršnihkoli drugih zlorab pri
dostopu oz. uporabi aplikacije s strani uporabnikov aplikacije ali katerihkoli drugih oseb in/ali v
primeru suma zlorabe gesla, 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 naročnikov in/ali uporabnikov in/ali uporabnikov aplikacije in/ali zaradi varstva pravic in
interesov katerihkoli drugih oseb (npr. preprečitev dostopa do aplikacije ...).
Šteje se, da je uporabnik s prenosom in uporabo aplikacije seznanjen z vsebino teh posebnih pogojev
in da z njimi soglaša.
Si.mobil ima pravico te pogoje kadar koli spremeniti. O spremembah teh Pogojev bo Si.mobil obvestil
uporabnike na običajno zanesljiv način (z objavo na spletni strani www.simobil.si). Spremembe teh
pogojev zavezujejo uporabnike Si.mobilovih aplikacij z dnem objave teh sprememb na spletni strani
www.simobil.si.
Dodatne informacije so na voljo na naslovu info@simobil.si, na Si.mobilovih prodajnih mestih in na
brezplačni telefonski številki 040 40 40 40.
Predmetni Posebni pogoji začnejo veljati 15.05.2013 in obenem prenehajo veljati doslej veljavni
Posebni pogoji uporabe aplikacije za pametne telefone.
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