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POSEBNI POGOJI AKCIJE «POPUST 300 EUR«
Akcija oz. ponudba velja za nove in obstoječe Si.mobilove naročnike.
Akcija oz. ponudba velja ob sklenitvi novega naročniškega razmerja na Si.mobilov paket Mobilni internet S, M ali XL hkrati z dodatno opcijo Plus za 24 mesecev, ki ga je mogoče v sklopu
akcije »Popust 300 EUR« skleniti izključno s sklenitvijo nove pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti:
- v obliki popusta -300 € za nakup namiznega, prenosnega ali tabličnega računalnika (v nadaljevanju: naprava) iz ponudbe trgovin Big Bang, iSpot ali iStyle ali
- v obliki nakupa USB modema Vodafone K4510 ali USB modema Vodafone K4605 za 1 € in v obliki popusta -300 € za nakup naprave iz ponudbe trgovin Big Bang, iSpot ali iStyle.
- Lastnosti paketov Mobilni internet S, M in XL so opisane na www.simobil.si.
- Lastnosti USB modemov Vodafone K4510 in K4605 so opisane na www.simobil.si
Obstoječi naročniki Si.mobilovih podatkovnih paketov so upravičeni do akcijske ponudbe »Popust 300 EUR« ob menjavi obstoječega podatkovnega paketa na podatkovni paket Mobilni
internet S, M ali XL hkrati z dodatno opcijo Plus in sklenitvi nove pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti:
- v obliki popusta -300 € za nakup naprave iz ponudbe trgovin Big Bang, iSpot ali iStyle ali
- v obliki nakupa USB modema Vodafone K4510 ali K4605 za 1 € in v obliki popusta -300 € za nakup naprave iz ponudbe trgovin Big Bang, iSpot ali iStyle v skladu s pogoji za menjavo
paketov in nakup nove komunikacijske opreme po pravilih PNT (predčasni nakup telefona oz. komunikacijske opreme). Menjava je mogoča le pod pogojem, da naročnik v zadnjem
mesecu ni izvedel nobene menjave paketa.
Akcija »Popust 300 EUR« traja od 10.10.2011 do 15.01.2012, popust -300 € pa je unovčljiv najkasneje 15 dni po sklenitvi pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti oz. do razprodaje zalog,
kar je prej,
·-Potencialni naročnik, ki želi koristiti popust -300 € na izbrani napravo iz ponudbe trgovin Big Bang, iSpot ali iStyle, mora pred sklenitvijo pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti
preveriti, ali je želena naprava na zalogi. V primeru, da želene naprave ni na zalogi, potencialnemu naročniku odsvetujemo sklenitev pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti v sklopu
akcije »Popust 300 EUR«
Akcija »Popust 300 EUR« se izključuje z vsemi ostalimi akcijami, ki potekajo v Si.mobilovih trgovinah in trgovinah Big Bang, iSpot ali iStyle. Si.mobil si pridržuje pravico do podaljšanja ali
spremembe ponudbe, ponudba pa velja do razprodaje zalog,
- Ob unovčitvi kupona za popust (v nadaljevanju: kupon) naročnik ne more hkrati unovčiti pridobljene ugodnosti iz ostalih akcij, ki istočasno potekajo v trgovinah Big Bang,iSpot ali iStyle
(npr. Nalepke za popust, Big Bang Bonus in uveljavljati ostalih popustov). Prav tako unovčitev ni možna, če gre za nakup na Razrezano ceno, pri ostalih načinih plačil pa ni omejitev.
Naročniško razmerje za paket Mobilni internet S, M ali XL hkrati z dodatno opcijo Plus je mogoče skleniti na vseh Si.mobilovih prodajnih mestih, popust -300 € pa je unovčljiv le kot
popust na veljavno ponudbo trgovin Big Bang, iSpot ali iStyle, vendar samo, če bo zadoščeno naslednjih zahtevam:
- Kupon je veljaven samo v primeru, da unikatna 12 mestna številka, ki se nahaja na kuponu, še ni bila uporabljena,
- Kupon je unovčljiv najkasneje 15 dni po sklenitvi pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti (v 15 dnevni rok štejejo vsi dnevi v tednu, vključujoč delovne in proste dni, če je 15 dan ravno
dela prost dan, je mogoče kupon unovčiti še najkasneje prvi naslednji delovni dan,
- Kupon je veljaven le, če je na njem naveden datum sklenitve pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti, uradni žig prodajnega mesta in lastnoročni podpis prodajnega osebja,
pooblaščenega za sklepanje naročniških pogodb s Si.mobilom.V primeru, da vam prodajno osebje, zadolženo za sklepanje naročniških razmerij, pozabi na kupon napisati oz. odtisniti
eno izmed treh v prešnjem stavku opisanih stvari, ga na to opomnite,
- Kupon je veljaven le, če ima Si.mobilove logotip kroge (to so Si.mobilovi krogi, ki tvorijo Si.mobilov logotip), natisnjene v zelenem zlatotisku,
- Kupon lahko unovči samo oseba oz. naročnik, ki je sklenil naročniško razmerje in pogodbo o zagotovitvi posebne ugodnosti s Si.mobilom,
- Kupon se lahko uveljavi samo, če naročnik na blagajni trgovin Big Bang, iSpot ali iStyle predloži na vpogled skupaj s kuponom še naročniško pogodbo, pogodbo o zagotovitvi posebne
ugodnosti (ANEKS) ter osebni dokument s sliko (pravna oseba pa še pooblastilo za pooblaščenega zastopnika pravne osebe, podpisano s strani zakonitega zastopnika pravne osebe in
izpis iz AJPESa). Ime in priimek naročnika, ki želi kupon uveljaviti morata biti identična na vseh dokumentih (osebni dokument, naročniška pogodba, Aneks, pooblastilo o zastopstvu
podjetja in izpis iz AJPESa), slika na osebnem dokumentu pa mora biti slika naročnika, ki želi uveljaviti kupon,
- Kupona ni mogoče zamenjati ali unovčiti za denar, za naprave cenejše od 300 € pa naročnik ni upravičen do vračila razlike v vrednosti do vrednosti kupona v višini 300 €, · Kupona ni
mogoče unovčiti v spletni trgovini www.bigbang.si. ali trgovina.ispot.si,
V primeru, da katera koli zgoraj zapisana zahteva za unovčitev kupona ni izpolnjena ima Si.mobilovo ali prodajno osebje trgovin Big Bang, iSpot ali iStyle pravico zavrniti unovčitev
kupona in s tem do zagotovitve popusta -300 €:
- Na vsako zavrnitev po unovčitvi kupona se naročnik lahko pisno pritoži na Si.mobilov naročniški sektor (Si.mobil d.d., Šmartinska 134b, 1000 Ljubljana), njegova pritožba pa bo
individualno obravnavana v čim krajšem možnem času, a ne prej kakor v 20 dneh (v 20 dnevni rok štejejo vsi dnevi v tednu, vključujoč delovne in proste dni, če je 20 dan ravno dela
prost dan, se za skrajni rok za razrešitev problema šteje naslednji delovni dan) od dneva, ko Si.mobil prejme pritožbo,
Ob unovčitvi kupona bo prodajno osebje trgovin Big Bang, iSpot ali iStyle Si.mobilovemu naročniku na Mobilni internet kupon odvzelo.
Si.mobil za vsakega naročnika na paket Mobilni internet predpostavlja, da je preveril delovanje in signal Si.mobilovega Mobilnega interneta na območju, kjer bo v večini uporabljal
Si.mobilov mobilni internet in po sklenitvi naročniške pogodbe in pogodbe o zagotovitvi posebnega popusta od Si.mobila ne bo zahteval prekinitve naročniškega razmerja zaradi
slabega signala in neprimerne hitrosti Si.mobilovega Mobilnega interneta. Signal in delovanje Si.mobilovega Mobilnega interneta lahko naročnik preveri na naslednje načine:
- S preverjanjem moči signala Si.mobilovega omrežja na uporabnikovem mobilnem telefonu, ki uporablja Si.mobilov pogovorni paket. V primeru, da sta na uporabnikovemu Mobilnem
telefonu vsaj dve črtici za prikaz signala Si.mobilovega omrežja in je izpisana vsaj tehnologija omrežja GPRS, bi moral praviloma Si.mobilov Mobilni internet delovati vsaj zadovoljivo,
- S preverjanjem zemljevida pokritosti z Si.mobilovim mobilnim signalom, ki se nahaja na www.simobil.si
- S 3-dnevnim brezplačnim testom Si.mobilovega Mobilnega interneta Za servis komunikacijske opreme (USB modemi), ki je bila kupljena preko Si.mobilovega prodajnega mesta, se je
naročnik dolžan obrniti na Si.mobil
Za servis naprav (USB modemi in prenosniki), ki so bile kupljena preko trgovin Big Bang, iSpot ali iStyle, se je dolžan naročnik obrniti na prodajalca te opreme.
Načini plačila Si.mobilovih naročniških paketov in komunikacijske opreme (USB modemi), prodanih preko Si.mobilovih prodajnih mest, so določeni v Si.mobilovih splošnih pogojih
uporabe in poslovanja.
Načini plačila naprav prodanih preko trgovin Big Bang, iSpot ali iStyle, so določeni v splošnih pogojih uporabe in poslovanja trgovin Big Bang, iSpot ali iStyle.
Vse cene v sklopu akcije »Popust 300 EUR« vključujejo DDV.
Sestavni del teh posebnih pogojev so tudi Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev Si.mobila (v nadaljevanju Splošni pogoji), ki so dosegljivi na spletni strani
www.simobil.si in na Si.mobilovih prodajnih mestih. Splošni pogoji se uporabljajo smiselno, razen če ta navodila v posameznih primerih izrecno določajo drugače.

Ljubljana, 10.10.2011.

