POSEBNI POGOJI ZA UPORABO STORITVE NAKUPA
V TRGOVINI WINDOWS PHONE
I. Opredelitve
I./1
Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska c. 134b, Ljubljana (v nadaljevanju:
Si.mobil) je gospodarska družba, ki v okviru svojih dejavnosti opravlja elektronske komunikacijske
storitve, med katere sodi tudi storitev nakupa v Trgovini Windows Phone.
I./2
Storitev nakupa v Trgovini Windows Phone (v nadaljevanju: Storitev) je Si.mobilova storitev,
ki uporabnikom omogoča brezgotovinsko plačevanje v Trgovini Windows Phone.
I./3
Trgovina Windows Phone je digitalna distribucijska platforma družbe Microsoft, ki
uporabnikom, ki uporabljajo operacijski sistem Windows Phone, omogoča brskanje in prenos
(mobilnih) aplikacij ter iger, ki so bile razvite s strani različnih ponudnikov.
I./4
Posebni pogoji za uporabo storitve nakupa v Trgovini Windows Phone (v nadaljevanju:
Posebni pogoji) predstavljajo Si.mobilove napotke uporabnikom glede pogojev, omejitev in načina
uporabe storitve nakupa v Trgovini Windows Phone.
I./5
Posebni pogoji so Posebni pogoji v smislu: (i) Si.mobilovih Splošnih pogojev za izvajanje
elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike – če je naročnik potrošnik oziroma potrošnica,
oziroma (ii) Si.mobilovih Splošnih pogojev za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne
osebe in podjetnike – če je naročnik pravna oseba oziroma podjetnik in so njihov neločljivi sestavni
del.
I./6
Splošni pogoji (v nadaljevanju: Splošni pogoji) so: (i) Si.mobilovi Splošni pogoji za izvajanje
elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike – če je Naročnik potrošnik oziroma potrošnica ali
(ii) Si.mobilovi Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in
podjetnike – če je Naročnik pravna oseba oziroma podjetnik.
I./7
Pojem naročnik in uporabnik, ter ostali pojmi, ki so uporabljeni v teh Posebnih pogojih (niso
pa posebej opredeljeni), imajo enak pomen, kot je določeno v Splošnih pogojih.
II. Pogoji uporabe storitve
II./1
Za uporabo Storitve mora uporabnik na (mobilni) napravi imeti nameščen operacijski sistem
Windows Phone različice 7.5 ali višje.
II./2

Za uporabo Storitve mora uporabnik razpolagati z veljavnim Microsoft računom (ali Live ID).

II./3
Storitev je mogoče uporabljati zgolj za nakup (mobilnih) aplikacij ali iger v Trgovini Windows
Phone, pri čemer znaša dnevni limit nakupov izvedenih preko Storitve 15 €
II./4
Največja velikost aplikacije ali igre, ki jo je mogoče kupiti preko Storitve in prenesti na napravo
z uporabo storitve prenosa podatkov preko mobilnega omrežja je 20 Mb. Za prenos aplikacij ali iger, ki
presegajo velikost 20 Mb morajo uporabniki uporabiti (brezžični) dostop do fiksnega interneta.
II./5
Uporabniki aktivirajo uporabo Storitve, v kolikor za nakup aplikacije ali igre v Trgovini
Windows Phone izberejo način plačila preko družbe Si.mobil.
II./6
Uporabniki lahko za plačilo aplikacij in iger uporabljajo tudi druge načine plačila (npr. preko
kreditne kartice), v skladu s postopki in pravili družbe Microsoft, Trgovine Windows Phone in/ali
mobilnih aplikacij ter iger, ki so na voljo v Trgovini Windows Phone, v zvezi s katerimi Si.mobil ne
jamči oziroma ne prevzema nobene odgovornosti.

III. Zaračunavanje storitev
III./1 Uporabnik z uporabo Storitve soglaša, da Si.mobil v njegovem imenu omogoči izvedbo plačila
za nakup aplikacije ali igre v Trgovini Windows Phone tako, da Si.mobil uporabniku v svojem imenu
izstavi račun za izpolnitev nastalih obveznosti v zvezi z nakupom aplikacije ali igre v Trgovini Windows
Phone ter da Si.mobil v imenu uporabnika v Trgovini Windows Phone poravna obveznosti, ki izvirajo iz
takšnega nakupa.
III./2 Uporabniki predplačniških storitev (npr. storitve SIMPL) v Trgovini Windows Phone aktivirajo
Storitev z izbiro opcije kupi z uporabo računa Si.mobil kot način plačila. Z uporabo Storitve se za
znesek nakupa neposredno obremeni dobroimetje računa uporabnika predplačniških storitev. V kolikor
dobroimetje na računu uporabnika predplačniških storitev ne zadostuje za nakup aplikacije ali igre v
Trgovini Windows Phone, plačilo ne more biti oziroma ne bo izvedeno.
III./3 Uporabniki naročniških storitev v Trgovini Windows Phone aktivirajo Storitev z izbiro opcije
kupi z uporabo računa Si.mobil kot način plačila. Z uporabo Storitve se za znesek nakupa neposredno
obremeni mesečni račun naročnika.
III./4 Stroške vsakokratnega prenosa podatkov v zvezi z uporabo Storitve in/ali prenosom aplikacije
ali igre, uporabnik plača v skladu z veljavnim cenikom Si.mobila, objavljenem na spletni strani
www.simobil.si.
IV. Odgovornost
IV./1 Si.mobil se obvezuje po svojih najboljših močeh zagotavljati nemoteno delovanje Storitve in
svojega elektronskega komunikacijskega omrežja, vendar ne zagotavlja njune absolutne zanesljivosti.
Z navedenim dejstvom se uporabnik izrecno strinja in se z uporabo Storitve odpoveduje vsem
zahtevkom v zvezi s tem. V primeru popolnega ali delnega izpada ter drugih prekinitev oz. motenj
Si.mobilovega elektronskega komunikacijskega omrežja in/ali Storitve ne glede na vzrok (kot npr.
tehnične motnje, izpad električne energije, preobremenjenost omrežja in Storitve), si bo Si.mobil
prizadeval zagotoviti normalno delovanje takoj, ko bo to mogoče. Si.mobil v nobenem primeru ne
odgovarja in jamči za delovanje Storitve, kadar se uporabnik nahaja v omrežju tujih operaterjev.
IV./2 Uporabnik je dolžan uporabljati Storitev v skladu s Splošnimi pogoji, temi Posebnimi pogoji,
morebitnimi drugimi napotki Si.mobila za uporabo Storitve, veljavnimi predpisi ter na način in v
vsebini, ki sta skladna z namenom, s katerim mu Si.mobil Storitev zagotavlja. V primeru kakršnihkoli
kršitev je uporabnik - kršitelj Si.mobilu in tretjim osebam odgovoren za vso nastalo škodo, Si.mobil pa
ima pravico uporabniku onemogočiti nadaljnjo uporabo Storitve.
IV./3 Si.mobil sme brez predhodnega opozorila prekiniti delovanje Storitve (i) če zaradi napake,
okvare, naravne ali druge nesreče ali iz podobnih vzrokov tehnično ne more izvajati Storitve in (ii) če
je prekinitev potrebna zaradi vzdrževalnih del na omrežju. Si.mobil si bo prizadeval, da bo prekinitev
trajala čim krajši možni čas.
IV./4 Si.mobil ni odgovoren za pravilno delovanje Trgovine Windows Phone, operacijskega sistema
Windows Phone in/ali za dostopnost in pravilno delovanje ali uporabo Microsoft računa.
IV./5 Si.mobil ni odgovoren za vsebino, kvaliteto, zanesljivost in način delovanja, s pomočjo Storitve
kupljenih in prevzetih aplikacij ali iger v Trgovini Windows Phone.
IV./6 V primeru ugotovljenih pomankljivosti v vsebini, kvaliteti, zanesljivosti ali načinu delovanja, s
pomočjo Storitve, kupljenih in prevzetih aplikacij ali iger v Trgovini Windows Phone, se morajo
uporabniki obrniti neposredno na ponudnika ali avtorja aplikacije oziroma igre ali na službo za podporo
uporabnikom družbe Microsoft oziroma Trgovine Windows Phone.
IV./7 Uporabnik se mora s ceno blaga (ali storitve), ki ga kupuje, seznaniti v Trgovini Windows
Phone. Si.mobil za nepravilne, nepopolne ali pomanjkljive cene v Trgovini Windows Phone ne
odgovarja.

IV./8 Si.mobil si v okviru uporabe Storitve in v okviru svojih tehničnih zmožnosti prizadeva
zagotavljati tajnost in varnost podatkov. Za morebitne vdore in/ali morebitno izgubo podatkov Si.mobil
ne odgovarja. Uporabnik se v razmerju do Si.mobila odpoveduje kakršnimkoli zahtevkov v zvezi s tem.
IV./9 Uporabnik je posebej seznanjen z dejstvom, da ima njegov mobilna naprava s tem, ko mu
Si.mobil omogoča uporabo Storitve lahko funkcijo plačilnega sredstva, zato mu Si.mobil svetuje še
posebno skrbnost pri uporabi in varovanju svoje mobilne naprave ter varovanju gesel. V primeru
uničenja, izgube ali kraje mobilnega naprave oz. kartice SIM je uporabnik dolžan ravnati v skladu s
Splošnimi pogoji. Si.mobil ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli nepooblaščeno rabo
uporabnikovega mobilne naprave s strani kogarkoli tretjega.
IV./10 Če uporabnik Storitev zlorabi, in s tem nedovoljeno posega v pravice kogarkoli tretjega,
Si.mobil ne odgovarja tretjemu za takšno ravnanje uporabnika.
IV./11 Uporabnik Si.mobilu izrecno zagotavlja:
• da ne bo zlorabil ali poskusil zlorabiti Storitve;
• da ne bo izvajal ali poskusil izvajati nedovoljenih dostopov do Storitve;
• da ima vsa morebitno potrebna dovoljenja in soglasja za uporabo Storitve v skladu s
temi Posebnimi pogoji, v nasprotnem primeru Si.mobilu in tretjim odgovarja za vso
povzročeno škodo.
V. Končne določbe
VII./1 Uporabnik z uporabo Storitve potrjuje, da je seznanjen z vsebino teh Posebnih pogojev in da z
njimi soglaša.
VII./2 Posebni pogoji 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. Si.mobil bo obvestil
uporabnike o spremembi Posebnih pogojev z objavo sprememb na spletni strani www.simobil.si. Šteje
se, da uporabnik soglaša s spremembami, če po njihovi objavi nadaljuje z uporabo Storitve.
VII./3 V primeru neskladja med Splošnimi pogoji in Posebnimi pogoji, veljajo Posebni pogoji, Splošni
pogoji pa ob smiselnem upoštevanju Posebnih pogojev.
VII./4 Predmetni Posebni pogoji začnejo veljati 19.12.2013.
VII./5 Dodatne informacije v zvezi z uporabo Storitve so na voljo na spletni strani www.simobil.si ali
na telefonski številki 040 40 40 40.

