Pogoji za sodelovanje partnerjev v opcijah A1 Play
1. Ti pogoji za sodelovanje partnerjev v opcijah A1 Play (v nadaljevanju: Pogoji)
določajo pogoje sodelovanja v maloprodajni ponudbi mobilnih komunikacijskih
storitev A1 Slovenija (v nadaljevanju: A1). Opcije A1 Play vključujejo neomejen
prenos podatkov, ki nastane z uporabo aplikacij in spletnih mest, ki so razvrščene
v eno ali več kategorij kot so navedene v nadaljevanju: ogled pretočnih video
vsebin, chat, socialni mediji ali glasbene vsebine in ki jih zagotavljajo partnerji, ki
so izrecno ali posredno sprejeli te Pogoje.
Opcije A1 Play so razvrščene v naslednje kategorije, ki jih A1 ponuja končnim
uporabnikom kot dodatne opcije k paketom mobilnih storitev, ki že vsebujejo zakup
podatkov:
 A1 Play Video opcija
 A1 Play Music opcija
 A1 Play Chat opcija
 A1 Play Social opcija
 A1 Play Mix opcija (ki združuje vse zgoraj navedene) (v nadaljevanju:
opcija/opcije).
2. A1 si pridržuje pravico spremeniti (dodati/odstraniti ipd.) katero koli izmed zgoraj
navedenih opcij.
3. A1 Play Video opcija vključuje ves podatkovni promet, ki ga uporabnik ustvari ob
uporabi partnerjevih aplikacij ali spletnih strani, ki ponujajo in so namenjene
predvsem za ogled pretočnih ali drugih video vsebin. Pretočne video vsebine se
nanašajo predvsem na video vsebine, ne pa tudi na druge vsebine (npr. glasba,
igre, knjige), v kolikor se le-te ponujajo v kombinaciji z video vsebinami.
4. A1 Play Music opcija vključuje ves podatkovni promet, ki ga uporabnik ustvari ob
uporabi partnerjevih aplikacij ali spletnih strani, ki ponujajo in so namenjene
predvsem za predvajanje pretočnih glasbenih vsebin. Pretočne glasbene vsebine se
nanašajo predvsem na glasbo, ne pa tudi na druge vsebine (npr. video, igre,
knjige), v kolikor se le-te ponujajo v kombinaciji z glasbenimi vsebinami.
5. A1 Play Chat opcija vključuje ves podatkovni promet, ki ga uporabnik ustvari ob
uporabi partnerjevih aplikacij ali spletnih strani, ki so namenjene predvsem
neposredni komunikaciji med uporabniki z uporabo izmenjave kratkih sporočil
(instant messaging) ali klepetalnic (chat)
6. A1 Play Social opcija vključuje ves podatkovni promet, ki ga uporabnik ustvari ob
uporabi partnerjevih aplikacij ali spletnih strani, ki so namenjene predvsem
socialnim medijem, to je za ustvarjanje in izmenjajo informacij, idej, interesov in
drugih oblik izražanja z uporabo virtualnih skupnosti in mrež.
7. A1 bo na ne-diskriminatoren način v svojo A1 Play ponudbo vključil Partnerja, če
aplikacije ali spletne strani tega partnerja, sodijo v vsaj eno izmed naštetih opcij
ter v kolikor partner sprejme te Pogoje.
8. Vsaka aplikacija ali spletna stran je lahko vključena le v eno izmed navedenih opcij,
vendar bo A1 vse aplikacije oz. spletne strani vključil v opcijo A1 Play Mix (ki
združuje vse opcije).
9. V kolikor aplikacija ali spletna stran ponudnika izpolnjuje pogoje za vključitev v več
opcij, jo bo A1 vključil v tisto opcijo, v kateri je opravljena večina podatkovnega

prometa z uporabo aplikacije ali spletne strani, razen v kolikor se stranki dogovorita
drugače.
10. V nobenem primeru uporabnik ne bo imel možnosti dostopa zgolj do partnerjevih
aplikacij ali spletnih strani, prav tako pa A1 podatkovnega prometa ne bo prioritiziral
v primerjavi s prometom, ki je ustvarjen ob uporabi drugih aplikacij ali spletnih
strani. Za delovanje opcij A1 Play morajo imeti uporabniki ob vključitvi opcij A1 Play
aktiven Mobilni paket z zakupom prenosa podatkov ter ves čas na voljo vsaj 1 MB
zakupljenega prenosa podatkov. A1 bo zagotovil enakopravno obravnavo vsega
podatkovnega prometa (vključno s podatkovnim prometom ustvarjenim z uporabo
partnerjevih aplikacij in spletnih strani). Če uporabnik porabi količine prenosa
podatkov v mobilnem paketu, bo A1 nadaljnji prenos podatkov zagotovil iz
zakupljenih količin prenosa podatkov, skladno s pogoji paketa Mobilnih storitev.
11. A1 sme samostojno oblikovati vse pogoje lastne maloprodajne ponudbe A1 Play
(kot na primer ceno storitev, trajanje razmerja, promocijsko obdobje, pakete
mobilnih storitev pri katerih velja oz. ne velja ponudba, kakor tudi vse ostale
podrobnosti).
12. Partner je sam odgovoren za vsebino in delovanje svojih storitev, vključno z njihovo
dostopnostjo, zakonitostjo, izterjavo in upravljanjem pravic itd. ter se zavezuje, da
bo A1 povrnil škodo, ki bi utegnila nastati zaradi neskladnosti z regulatornimi akti,
sodnimi ali drugimi odločbami ali obveznostmi, ki bi utegnile nastati zaradi vsebine
ali delovanja partnerjevih storitev.
13. V kolikor bi obstajal dvom ali je partnerjeva storitev skladna z regulatornimi akti,
npr. v primeru kršitve avtorske ali sorodnih pravic, ali storitve vsebujejo neprimerne
vsebine, sme A1 kadarkoli in brez izrecne odpovedi odstraniti partnerjevo aplikacijo
ali spletno stran iz ponudbe A1 Play, razen v kolikor partner v primernem roku
nepravilnosti oz. kršitve odpravi.
14. A1 je odgovoren za skladnost maloprodajne ponudbe A1 Play z regulatornimi akti,
sodnimi ali drugimi odločbami ali obveznostmi.
15. A1 partnerju ne bo zagotovil nobenih osebnih podatkov povezanih s svojimi
končnimi uporabniki oz. naročniki.
16. A1 bo v primeru gostovanja uporabnikov v državah EU/EEA zagotovil delovanje
opcij A1 Play skladno z veljavnim pravom Republike Slovenije ter regulatornim
okvirjem EU.
17. V kolikor partner izpolnjuje vse navedene Pogoje, bo A1 izvedel tehnične ukrepe, s
katerimi bo zagotovil vključenost partnerja v maloprodajno ponudbo A1 Play. A1 bo
zagotovil razlikovanje partnerjevih storitev od storitev drugih ponudnikov na
podlagi tehničnih podatkov, ki jih bo zagotovil partner. Tehnični podatki, ki jih v ta
namen potrebuje A1 so naslednji (vendar niso nujno omejeni na naštete):
 IP naslov
 URL (Uniform Resource Locator)
 SNI (Server Name Indication)
 Log-i
V kolikor partner ne zagotovi ustreznih tehničnih podatkov, A1 ne more zagotoviti
vključenosti partnerjevih storitev v opcijah A1 Play in lahko partnerjeve storitve
odstrani iz ponudbe A1 Play brez izrecnega obvestila. A1 bo tehnične podatke, ki
jih bo pridobil od partnerja, uporabil za namene sodelovanja ter hranil za čas
trajanja sodelovanja med partnerjem in A1. A1 bo posodobil obstoječe tehnične

podatke prejete od partnerja ali dodal oz. odstranil partnerjevo ponudbo v roku
tridesetih (30) dni od prejetega obvestila s strani partnerja.
18. A1 bo vse tehnične podatke, ki jih bo partner zagotovil, obravnaval kot zaupne in
jih bo uporabil izključno za potrebe vključenosti partnerja v opcije A1 Play.
19. A1 samostojno odloča o maloprodajni ponudbi A1 Play v skladu s kapaciteto
lastnega omrežja vendar le na način, ki ne povzroča razlik med različnimi vrstami
podatkovnega prometa.
20. A1 samostojno odloča o podrobnostih in dostopnosti ponudbe A1 Play in si pridržuje
pravico ponudbo kadarkoli dopolniti, spremeniti, kakor tudi ponudbo umakniti brez
predhodnega obvestila partnerju. A1 si pridržuje pravico izključiti partnerja iz
ponudbe A1 Play brez predhodnega obvestila, v kolikor partner tudi po pozivu ne
posreduje ustreznih tehničnih podatkov, potrebnih za zagotavljanje ponudbe A1
Play.
21. Razen v kolikor se stranki ne dogovorita drugače, velja da partner na A1 prenaša
ne-izključno pravico do uporabe blagovnih znamk, logotipov in drugih simbolov
partnerja oz. partnerjevih storitev za namene vključenosti partnerja v A1 Play
ponudbo. Uporaba zaščitenih blagovnih znamk je dovoljena le z izrecnim soglasjem
imetnika pravic, ki je lahko dana tudi z uporabo elektronskih komunikacijskih
sredstev (e-mail). Ne glede na navedeno partner z sprejemom teh Pogojev
dovoljuje A1 uporabo blagovnih znamk, logotipov in drugih simbolov partnerja oz.
partnerjevih storitev v promocijskih materialih A1 (spletne strani, tiskani materiali
itd.) brez nadaljnje odobritve le-teh s strani partnerja, razen v kolikor se stranki
dogovorita drugače.
22. Potencialni partner, ki ga zanima vključitev v maloprodajno ponudbo A1 Play, lahko
izrazi svoj interes tako, da pošlje elektronsko pošto na naslov A1PlayPartners@a1.si ter
navede kategorijo vsebin, ki se ponujajo v partnerjevi aplikaciji ali na spletni strani,
ter tako da sprejme te Pogoje. A1 bo odgovoril po elektronski pošti ter potrdil
vključenost v maloprodajno ponudbo A1 Play ali, v kolikor bo to potrebno, od
partnerja zahteval dodane informacije in pojasnila. V kolikor partnerjeva aplikacija
ali spletne strani ne sodijo v kategorije, ki jih ponuja A1 v okviru opcij A1 Play, bo
A1 partnerja obvestil o tem da ni vključen v ponudbo.
23. Partner in A1 si bosta izmenjala elektronske naslove, ki jih bosta uporabljala za
izmenjavo tehničnih in organizacijskih vprašanj tekom izvajanja ponudbe A1 Play.
24. Sodelovanje med strankama pod temi Pogoji je sklenjeno za nedoločen čas, razen
v kolikor se stranki ne dogovorita drugače. Vsaka stranka ima pravico odpovedati
sodelovanje pisno ali po elektronski pošti z odpovednim rokom, ki ne sme biti krajši
od trideset (30) dni (razen če je v teh Pogojih določeno drugače). Ne glede na
navedeno, se odpovedni rok podaljša za čas, ko je A1 v obdobju maloprodajne
promocijske kampanje in sicer za čas trajanja te kampanje.
25. Vsaka stranka nosi svoje stroške, ki bi ji utegnili nastati s ponudbo, pogajanji,
izvrševanjem ali odpovedjo sodelovanja v ponudbi A1 Play pod temi Pogoji.
26. Razen v kolikor je med strankama drugače dogovorjeno ali drugače določeno v teh
Pogojih, niti sprejem teh Pogojev, niti vključitev partnerja v ponudbo A1 Play, ne
ustvarja nikakršnih finančnih obveznosti med strankama.
27. A1 Slovenija lahko te Pogoje kadarkoli spremeni, pri čemer bo partnerja o
spremembi obvestil na primeren način.

28. Ti Pogoji pričnejo veljati 1. 9. 2018.
A1 Slovenija, d.d.

