Posebni pogoji ugodnosti
A1 moja skupina
1. A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., Šmartinska cesta 134 b, Ljubljana (v
nadaljevanju: A1), je gospodarska družba, ki v okviru svojih dejavnosti izvaja tudi elektronske
komunikacijske storitve.
2. POSEBNI POGOJI UGODNOSTI A1 MOJA SKUPINA (v nadaljevanju: Posebni pogoji)
določajo pravice, obveznosti in pogoje uporabe ugodnosti A1 moja skupina. Posebni pogoji se
uporabljajo skupaj s Splošnimi pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za
potrošnike, Splošnimi pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in
podjetnike, Posebnimi pogoji za izvajanje mobilnih storitev in Posebnimi pogoji za izvajanje
širokopasovnih storitev (v nadaljevanju: A1 splošni pogoji). Vsakokrat veljavni Posebni pogoji in A1
splošni pogoji so objavljeni na spletni strani http://www.a1.si in štejejo kot sestavni del ugodnosti
A1 moja skupina, ki jo je deležen posamezen naročnik.
3. ZAPOSLENI (v nadaljevanju: Zaposleni) v A1 so osebe, ki imajo z A1 sklenjeno veljavno pogodbo
o zaposlitvi.
4. NAROČNIK (v nadaljevanju: Naročnik) je vsaka fizična ali pravna oseba, ki jo določi Zaposleni in
ki sklene ali ima sklenjeno z A1 naročniško razmerje za enega od naročniških paketov, iz A1 ponudbe,
namenjene fizičnim osebam – potrošnikom ali pravnim osebam.
5. UGODNOST A1 MOJA SKUPINA (v nadaljevanju: Ugodnost) je ugodnost, namenjena
sorodnikom, prijateljem ali znancem Zaposlenih. Vsak Zaposleni lahko v času trajanja pogodbe o
zaposlitvi z A1 podeli in odvzame pravico do Ugodnosti do petnajstim mobilnim telefonskim številkam
Naročnikov in do petim fiksnim priključkom, ki jih določi Zaposleni sam po lastni presoji. Ugodnost
je mogoče dodati naročniškim paketom in storitvam (dodatna TV storitev Časovni zamik, dodatni
digitalni TV vmesnik) iz A1 ponudbe, ki jih določi A1.
6. Popust se lahko dodeli do petnajstim mobilnim telefonskim številkam Naročnikov in do petim
fiksnim priključkom.
6.1. Naročniki na izbranih mobilnih telefonskih številkah prejmejo Ugodnost v obliki 20 % popusta
na osnovno ceno mesečne naročnine, ki jo plačujejo za izbrani naročniški paket iz A1 ponudbe.
O prejemu te Ugodnosti so Naročniki obveščeni preko sporočila SMS, ki ga prejmejo. Če Naročniku
v skladu s prejšnjo točko Posebnih pogojev preneha pravica do Ugodnosti, bo o tem pravočasno
obveščen s pisnim obvestilom.
6.2. Naročniki na izbranih fiksnih priključkih prejmejo ugodnost v obliki 100 % popusta na ceno
mesečne naročnine za dodatno TV storitev Časovni zamik in/ali 100% popust na ceno mesečne
naročnine za dodatni digitalni TV vmesnik. Popust za izbrano opcijo se lahko doda, v kolikor je opcija
vklopljena.
7. Naročniku se začne upoštevati Ugodnost na naslednjem izdanem računu po dnevu podelitve
pravice do Ugodnosti s strani Zaposlenega.
8. Ta popust, ki ga prinaša Ugodnost ne velja za cene raznih opcij in drugih storitev, ki jih ima
Naročnik morebiti vključene oz. je na njih naročen kot tudi ne za količine, ki jih Naročnik porabi izven
zakupljenih količin, ki jih vsebuje posamezen naročniški paket. Vse ostale cene storitev in nakupa
telefonskih aparatov za izbrani naročniški paket iz A1 ponudbe, namenjene Naročnikom, so enake in
ostanejo enake cenam, ki veljajo za izbrani naročniški paket, tudi po podelitvi te Ugodnosti
Naročnikom s strani Zaposlenega.
9. Zaposleni v A1 ima pravico kadarkoli v času zaposlitve v A1 odvzeti pravico do Ugodnosti Naročniku
in jo podeliti drugi osebi, ki jo sam določi.
Prav tako preneha pravica do Ugodnosti Naročniku, ki ji je to pravico podelil Zaposleni, kateremu je
prenehala pogodba o zaposlitvi z A1.

10. Naročnik lahko v teh 30 dneh od dneva prejema obvestila o ukinitvi Ugodnosti v skladu z določili
129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah, brez odpovednega roka, brez plačila stroškov
prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni 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.
11. A1 sme te Posebne pogoje kadarkoli spremeniti v skladu s svojo odločitvijo, veljavnimi predpisi
in A1 splošnimi pogoji. A1 bo obvestil Naročnike in Zaposlene o spremembi Posebnih pogojev z
objavo sprememb na spletni strani www.a1.si. Šteje se, da Naročniki in Zaposleni soglašajo s
spremembami, če po njihovi objavi nadaljuje z uporabo naročniškega paketa.

12. Ti Posebni pogoji začnejo veljati 21.11.2018. Za Naročnike, ki so imeli na ta dan že sklenjeno
pogodbo velja, da po preteku roka 30 dni za uveljavitev sprememb pogodbe, to je na dan
21.12.2018, ti pogoji v celoti nadomestijo do tedaj veljavne pogoje.

