Splošni pogoji uporabe brezžičnega omrežja A1 Wi-Fi
1. člen
S temi splošnimi pogoji so opredeljeni pogoji uporabe brezžičnega omrežja
A1 Wi-Fi, ki jih na določenih lokacijah preko telekomunikacijskih priključkov
naročnikov uporabnikom omogoča ponudnik.
Naročnik je fizična ali pravna oseba, ki ima s ponudnikom sklenjeno
naročniško razmerje za telekomunikacijske storitve na lokaciji priključka, na
kateri ponudnik omogoča storitev A1 Wi-Fi.
Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki uporablja storitve brezžičnega
omrežja A1 Wi-Fi.
Ponudnik je družba A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.,
Šmartinska 134b, 1000 Ljubljana, ID za DDV: 60595256 matična številka:
1196332000, ki preko naročnikovega telekomunikacijskega priključka
omogoča storitev A1 Wi-Fi.
2. člen
Z uporabo A1 Wi-Fi, uporabnik naprave, ki omogoča priklop na brezžična
omrežja WI-FI pridobi možnost brezplačnega dostopa in uporabe
svetovnega spleta (v nadaljevanju internet) na področjih oz. lokacijah
priključkov naročnika oz. ponudnika, ki so pokrita z A1 Wi-Fi omrežjem.
Storitev vključuje zgolj internetni dostop.
Uporabnik pred vsako uporabo potrdi strinjanje s predmetnimi pogoji
uporabe brezžičnega omrežja A1 Wi-Fi. S klikom na funkcijo odobritve ali z
dostopom ali uporabo storitve A1 Wi-Fi uporabnik potrjuje, da je prebral vse
določbe in pogoje predmetnih splošnih pogojev, jih je razumel in soglaša,
da je do njih pravno zavezan. V kolikor se uporabnik ne strinja s
predmetnimi pogoji uporabe brezžičnega omrežja A1 Wi-Fi, se mu ne
omogoči dostopa do storitve A1 Wi-Fi oz. dostopa do interneta.
Do storitve A1 Wi-Fi lahko uporabnik dostopa z napravami, ki so v skladu z
IEEE 802.11b standardi in verificirani s strani WI-FI Alliance.
3. člen
Navedeni pogoji uporabe brezžičnega omrežja A1 Wi-Fi so veljavni ob vsaki
uporabi A1 Wi-Fi s strani uporabnika.
Pogoji uporabe brezžičnega omrežja A1 Wi-Fi so na voljo na vstopni spletni
strani. Na zahtevo jih uporabnik lahko prejme tudi po elektronski pošti.
Ob uporabi storitve A1 Wi-Fi veljajo pogoji uporabe brezžičnega omrežja A1
Wi-Fi, ki so objavljeni na vstopni strani v času, ko uporabnik uporablja
storitve A1 Wi-Fi.
4. člen
Uporaba storitve A1 Wi-Fi je dostopna 24 ur/dan oz. je omejena na delovni
čas obratovanja posamezne lokacije priključka naročnika, ki je pokrita z A1
Wi-Fi WI-FI omrežjem oz. na čas po presoji naročnika.

Ponudnik oz. naročnik omogočata storitev A1 Wi-Fi po principu »kot je in
kot je dostopna« ter v skladu z načelom »normalne in običajne uporabe
storitve«. Čas aktivne seje uporabnika je omejen na 30 minut oziroma na 5
minut neaktivnosti.
5. člen
Ponudnik oz. naročnik v zvezi z zagotavljanjem storitve A1 Wi-Fi:
ne daje nikakršnih jamstev pri uporabi storitev A1 Wi-Fi,
ne daje jamstev za nemoteno delovanje storitve oz. ne zagotavlja
nemotene možnosti dostopa do interneta,
ni odgovoren za izgubo prihodka in/ali posredno ali neposredno škodo, ki
bi nastala kot posledica delovanja, nedelovanja ali morebitnih motenj v
delovanju storitve A1 Wi-Fi,
ne odgovarja za vsebino in obliko informacij, ki jih uporabnik pridobi z
uporabo storitev,
ni dolžan zagotavljati zaščite in zasebnosti podatkov prenesenih preko
interneta, razen tistih, ki so zaobjeta s samimi tehničnimi lastnostmi
delovanja WI-FI omrežij,
ne odgovarja za vsebine, ki jih uporabnik prenaša ali do njih dostopa
preko interneta in ne odgovarja za ravnanja uporabnika ali tretjih oseb na
internetu,
ne odgovarja za posredno ali neposredno izgubo prihodka oz. kakršnokoli
škodo, ki bi nastala zaradi izgube oz. odtujitve uporabnikovih podatkov ali
drugih parametrov, potrebnih za uporabo storitev,
ne izvaja nobene kontrole na vsebino podatkov, ki jih preko storitve A1
Wi-Fi zagotavlja uporabnik, pri čemer pa si ponudnik oz. naročnik z
namenom zagotovitve normalnega delovanja WI-FI omrežja, pridržuje
pravico, da prekine prenos podatkov uporabnika oz. drugih aktivnosti
uporabnika, ki imajo za posledico nedelovanje ali moteno delovanje storitve
A1 Wi-Fi ali pa imajo za posledico nezakonita ravnanja uporabnika na
internetu.
Neposredna ali posredna škoda iz prejšnjega odstavka tega člena obsega
vso morebitno škodo, ki:
bi jo uporabnik ali tretje osebe utrpele kot posledico uporabe storitve A1
Wi-Fi,
bi nastala kot posledica nezmožnosti uporabe storitve A1 Wi-Fi,
bi nastala kot posledica izgube podatkov, zamude, nedostave, napačne
dostave ali prekinitve storitve pri delovanju storitve A1 Wi-Fi,
bi nastala zaradi nenamerne sprostitve ali razkritja informacij, ki jih je
uporabnik poslal preko spleta oz. preko storitve A1 Wi-Fi.
6. člen
Uporabnik se zavezuje, da brezžičnega omrežja A1 Wi-Fi ne bo:

uporabljal elektronske pošte za pošiljanje verižnih pisem,
uporabljal javnih konferenčnih sistemov za komercialno oglaševanje,
uporabljal elektronske pošte za prenos množičnih sporočil (»spaming«),
zmerjal, zasmehoval ali žalil drugih uporabnikov interneta (»flaming«),
ščuval k verski, rasni, seksualni, nacionalni, politični ali kakšni drugi
nestrpnosti,
izvajal aktivnosti, ki lahko povzročijo pošiljanje velikih količin podatkov in
privedejo do zavrnitve storitev (DDOS attack),
izvajal aktivnosti, ki lahko privedejo do sprožitve velikega števila zahtev
po vzpostavitvi povezave in tem onemogočijo uporabo storitev drugim
uporabnikom (»SYN attack»),
prestrezal podatkov, ki jih po omrežju pošiljajo drugi uporabniki,
uporabljal in razpečeval programov za vdor in prevzem nadzora nad
računalnikom, računalniškim sistemom ali omrežjem,
na kakršenkoli način neavtorizirano pridobival oz. uporabljal podatke
drugih uporabnikov ali se lažno predstavljal v omrežju,
posredoval informacij ali podatkov, ki v kakršnikoli obliki kršijo pozitivno
zakonodajo in/ali mednarodno zakonodajo, so škodljivi, nevarni, žaljivi,
povzročajo duševno trpljenje, nepošteni, obrekljivi, nespodobni, opolzki,
sramotni, vdirajo v zasebnost, sovražni ali kako drugače sporni glede na
obstoječo zakonodajo;
kršil avtorskih pravic, blagovnih znamk, patentov ali drugih, z zakonom
določenih ali neregistriranih lastniških pravic drugih ali drugih pravic
intelektualne lastnine,
izvrševal dejanj in uporabljal storitve A1 Wi-Fi za prikrivanje izvora
prenosa podatkov,
posredoval informacij ali podatkov, ki vsebujejo računalniške viruse ali
material, namenjen prekinitvi, uničenju ali omejevanju funkcionalnosti
računalniške ali druge IT strojne ali programske opreme,
izvrševal dejanj, katerih namen je vdiranje v računalniške sisteme ali
odkrivanja ranljivosti sistemov (npr.: skeniranja portov),
izvrševal dejanj, ki bi bila na kakršen koliki način škodljiva
mladoletnikom in ki so prepovedana s pozitivno zakonodajo,
izvrševal dejanj in uporabljal storitve A1Wi-Fi za izvajanje in/ali
pospeševanje kaznivih dejanj,
izvrševal dejanj, katerih namen je onemogočanje delovanja storitve A1
Wi-Fi ali interneta,
oviral ali skušal ovirati dostopa drugih uporabnikov do storitve A1 Wi-Fi
ali interneta,

presegel mesečno omejitev prenosa 20 GB podatkov (dohodnih in
izhodnih) na posamezni napravi.
Uporabnik se v zvezi z uporabo storitve A1 Wi-Fi strinja, da mu lahko
ponudnik ali naročnik kadarkoli, po lastni presoji, onemogočita dostop do
interneta in kadarkoli preprečita dostop do storitve A1 Wi-Fi, posebej, če
uporabnik stori dejanja iz prejšnjega odstavka tega člena.
7. člen
Uporabnik storitve A1 Wi-Fi izjavlja:
da je sam odgovoren za dejavnost in ravnanje vseh tretjih oseb, ki jim
dovoli uporabljati storitev A1 Wi-Fi na svojih napravah,
da je prebral in sprejel predmetne splošne pogoje uporabe brezžičnega
omrežja A1 Wi-Fi,
da se zaveda, da pri uporabi interneta lahko dostopa do vsebin, pri
katerih je potreben starševski nadzor,
da je zgolj in samo on odgovoren za vso morebitno neposredno ali
posredno škodo, ki bi jo uporabnik storil tretjim osebam s svojo uporabo
storitev A1 Wi-Fi,
da se zaveda vseh tehničnih vidikov delovanja WI-FI omrežij in
potencialnih varnostnih problemov pri delovanju preko teh omrežij in s tem
uporabe storitve A1 Wi-Fi,
da se zaveda, da v kolikor želi večji nivo varnosti pri uporabi storitev A1
Wi-Fi, mora za to poskrbeti sam in na svojo napravo namestiti dodatne
varnostne programe po lastni presoji (npr.: konfigurira požarni zid,
vzpostavlja povezavo preko VPN povezav (Virtual Private Network), skrbi za
ustrezno varovanje dostopnih gesel, številk kreditnih kartic, itd.),
da se zaveda, da pri delovanju WI-FI omrežij ni mogoče absolutne
zaščite pred prestrezanjem podatkov uporabnika in da ponudnik ni in ne
more biti odgovoren za takšna morebitna nezakonita prestrezanja
podatkov,
da se zaveda, da z uporabo storitve A1 Wi-Fi dostopa do interneta in se s
tem izpostavlja vsem varnostnim tveganjem, ki jih predstavlja internet
(kraja podatkov, možnost okužbe s škodljivimi računalniškimi kodami,
nezakonit vstop v sistem naprave uporabnika preko katere se dostopa do
interneta, ipd.).
8. člen
Ponudnik oz. naročnik lahko za potrebe delovanja WI-FI omrežja beležita le
neosebne podatke dostopov do storitve A1 Wi-Fi.
Podatkov, navedenih v 1. odstavku tega člena, ponudnik ne bo posredoval
tretjim osebam, razen na upravičeno zahtevo sodnega ali državnega organa
ali v primeru zavarovanja pravnih interesov ponudnika v morebitnem
sodnem sporu ali upravnem postopku pred državnim organom.

9. člen
Ponudnik in uporabnika sta sporazumni, da bosta morebitne spore reševali
sporazumno. V primeru, da spora ni mogoče rešiti sporazumno, je za
reševanje sporov pristojno sodišče v Mariboru.
10. člen
Ti Splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na vstopni strani storitve A1
Wi-Fi.
Ponudnik lahko te splošne pogoje v času veljavnosti spremeni. Spremenjeni
splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na vstopni strani storitve A1
Wi-Fi in so s tem dnem za uporabnike spletnega mesta zavezujoči.
Za vsa vprašanja, ki s temi Splošnimi pogoji niso izrecno urejena, se
uporabljajo določila Splošnih pogojev za uporabo telekomunikacijskih
storitev.
V Mariboru, dne 01.10.2013 (preoblikovani glede na novo blagovno znamko
A1 dne 20.4.2017).
A1 Slovenija d. d.
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