Posebni pogoji storitve
A1 Geng

1. Splošno
Družba A1 Slovenija, d. d., Ameriška ulica 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: A1), je gospodarska
družba, ki v okviru svojih dejavnosti ponuja tudi storitev A1 Geng (v nadaljevanju: A1 Geng) v
skladu s svojimi Splošnimi pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike,
Posebnimi pogoji za izvajanje mobilnih storitev, Posebnimi pogoji uporabe storitve mobilne
aplikacije Moj A1 ter temi Posebnimi pogoji storitve A1 Geng in vsakokrat veljavnimi predpisi
Republike Slovenije.
A1 samostojno določa vse v zvezi z Storitvijo A1 Geng. A1 lahko kadarkoli ukine ali spremeni
Storitev A1 Geng in o tem obvesti Naročnike oziroma Uporabnike skladno z veljavno zakonodajo.
Posebni pogoji storitve A1 Geng (v nadaljevanju: Posebni pogoji) so neločljivi sestavni del Posebnih
pogojev uporabe storitve mobilne aplikacije Moj A1 ter veljajo v okviru oziroma kot del teh pogojev
– vse v vsebini, kot to določajo ti Posebni pogoji.

2. Opredelitve pojmov
Opredelitve, uporabljene v Posebnih pogojih storitve A1 Geng in v ostalih listinah, katerih priloga
so Posebni pogoji storitve A1 Geng, imajo pomen kot sledi:
a) Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj A1: so posebni pogoji, skladno s katerimi
A1 izvaja določene storitve in so objavljeni na www.a1.si.
b) Posebni pogoji storitve A1 Geng: so predmetni posebni pogoji, v skladu s katerimi A1 izvaja
storitev A1 Geng, kot je opredeljena v nadaljevanju.
b) Uporabnik storitve A1 Geng: vsaka oseba, ki na način in pod pogoji, določenimi s temi
Posebnimi pogoji, uporablja storitev A1 Geng.
c) Mobilna aplikacija Moj A1: je aplikacija, katero si Uporabnik in/ali Naročnik namestita na pametni
telefon, kateri podpira operacijski sistem iOS in Android. Funkcionalnosti mobilne aplikacije so med
drugim pregled naročniškega razmerja, plačevanje in pregled računov, polnjenje predplačniških
številk, skladno s temi posebnimi pogoji.

3. Storitev A1 Geng
Storitev A1 Geng je storitev, ki uporabnikom omogoča, da se preko Mobilne aplikacije Moj A1 z
drugimi uporabniki združujejo v virtualne skupine A1 Gengi in na ta način pridobijo določene
ugodnosti. Vse funkcionalnosti storitve A1 Geng se umikajo z mobilne aplikacije Moj A1, kar
pomeni, da vsi obstoječi uporabniki A1 Gengov s tega naslova ohranijo pridobljene ugodnosti vse
do trenutka menjave mobilnega paketa, vse skladno s temi pogoji, nove registracije pa niso več
mogoče.
Storitev A1 Geng lahko uporabljajo naročniki tistih paketov A1, pri katerih je ta storitev izrecno
omogočena (navedeno v opisu paketa na www.A1.si) ter so hkrati registrirani uporabniki Mobilne
aplikacije Moj A1.

4. Virtualne skupine A1 Geng
V virtualne skupine A1 Geng (v nadaljevanju: A1 Gengi) so se lahko vključevali uporabniki storitve
A1 Geng. Vsak A1 Geng mora imeti najmanj enega člana in ima lahko največ 4 člane. Člani so si
med seboj enakopravni.
Ustanavljanje novih virtualnih skupin A1 Geng, potrjevanje prošenj za članstvo in pošiljanje novih
prošenj in priključitev ni več mogoče z umikom vseh funkcionalnosti z aplikacije Moj A1.
Gengu je dodeljena tudi njegova unikatna ID številka. Ustanovitelj A1 Genga je avtomatično
njegov član.
S spremembo pogojev se tako ukinjajo vse funkcionalnosti z naslova podrobnejših informacij o A1
Gengu oz. njegovih članih (seznam z imeni Gengov, ID številka, število članov, slike in opisi).
Vsak aktiven član A1 Genga le tega lahko kadarkoli prostovoljno zapusti. Vsak aktiven član A1
Genga le tega zapusti tudi ob menjavi mobilnega paketa.

5. Ugodnosti uporabnikov storitve A1 Geng
Uporabniki storitve A1 Geng so z združevanjem v A1 Genge pridobili različne ugodnosti, ki so
vsakokrat posebej navedene pri posameznem naročniškem paketu, ki omogoča storitev A1 Geng.
Pridobljene ugodnosti z naslova vključenosti v A1 Genge se ohranijo vse do trenutka, ko uporabnik
menja svoj mobilni paket za paket, ki A1 Genga ne omogoča.

6. Osebni podatki
Uporabnikom storitve A1 Geng s spremembo pogojev ne bo več omogočen podrobnejši pregled in
prejemanje SMS sporočil s povabili v A1 Geng v katerih je bila razkrita njihova telefonska številka.
Uporabniki storitve A1 Geng so seznanjeni s prejemanjem SMS sporočil skladno s temi Posebnimi
pogoji ter razkritjem svoje telefonske številke v primerih, navedenih v teh Posebnih pogojih.
Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj A1 so sestavni del teh Posebnih pogojev. Za
vse, česar ti Posebni pogoji ne urejajo, se neposredno uporabljajo Posebni pogoji uporabe storitve
mobilne aplikacije Moj A1 ter smiselno Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih
storitev A1.

7. Končna določba

Predmetni Posebni pogoji pričnejo veljati 1. 1. 2023.

