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POGODBA za testiranje storitve A1 Ultra (v nadaljevanju: Pogodba)
ki jo sklepata:

A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., Ameriška ulica 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: A1)
in
Ime in priimek:

Rojstni datum:

Naslov stalnega bivališča (fizične osebe) oz. poslovni naslov družbe (pravne osebe) (ulica, hišna številka):

Pošta in poštna številka:

Davčna številka:

(v nadaljevanju: Naročnik in skupaj z A1 tudi: Pogodbeni stranki)
kot sledi:
1.

Ta pogodba velja kot dodatek k naročniški pogodbi za Širokopasovne storitve za potrošnika št.:
Naročniška pogodba) za paket A1 Ultra net oz. A1 Ultra net + TV.

2.

S
 toritve, ki so predmet testiranja po tej Pogodbi:
• A1 Ultra net oz. A1 Ultra net + TV (v nadaljevanju: Testne storitve)

3.

N
 amen pogodbenih strank po tej Pogodbi je, da naročnik oz. A1 uporabnik, v obdobju veljavnosti te Pogodbe, preizkuša Testne storitve. Med
obdobjem testiranja bo stranka prejela tudi vprašalnik, na katerega je dolžna odgovoriti.

4.

G
 lede na Pogodbeni namen Naročnik potrjuje:
• da brezpogojno sprejema Testne storitve izključno takšne kot so,
• da bo izpolnil vprašalnik o uporabi Testne storitve, ki mu ga bo poslal A1.

5.

V
 izogib dvomu oziroma nejasnostim sta pogodbeni stranki sporazumni:
• da A1 opravljene Testne storitve naročniku ne zaračuna, Naročnik pa A1 ne zaračuna opravljenega testiranja Testnih storitev in svojih 		
odgovorov na vprašalnik
• da A1, glede na (testno) naravo Testnih storitev, Naročniku ne odgovarja za ničesar kakorkoli (neposredno ali posredno) v zvezi s Testnimi
storitvami, njih izvajanjem, njih vsebino in vsem ostalim kakorkoli z njimi v zvezi,
• da Naročnik vsa tveganja (pomanjkljivosti, prekinitve in omejitve v delovanju, motnje, itd.) kakorkoli (neposredno ali posredno) v zvezi s
Testnimi storitvami, njih delovanjem, izvajanjem, vsebino in vsem ostalim kakorkoli z njimi v zvezi, prevzema izključno nase,
• da se Naročnik v razmerju do A1 odpoveduje katerimkoli zahtevkom, kakorkoli (neposredno ali posredno) v zvezi s Testnimi storitvami,
njih delovanjem, izvajanjem, vsebino in vsem ostalim kakorkoli z njimi v zvezi, vključno z morebitnimi stroški prekinitve pri prejšnjem
operaterju

6.

N
 aročnik je dolžan za izvajanje Testne pogodbe zagotoviti morebitno potrebna dovoljenja oz. soglasja pristojnih organov in institucij.

7.

Naročnik oz. A1 uporabnik sta dolžna vse podatke v zvezi z izvajanjem Pogodbe (vključno z dostopnimi gesli, uporabniškimi imeni…), pred
tretjimi osebami varovati kot poslovno skrivnost.

8.

T
 a Pogodba je sklenjena za določen čas in sicer za obdobje 6 mesecev, z začetkom veljavnosti
obdobje).

, (v nadaljevanju:

.(v nadaljevanju: Testno

9.

Po prenehanju veljavnosti te Pogodbe lahko naročnik sklene Dodatek k Naročniški pogodbi (v nadaljevanju: Dodatek) pod pogoji, ki bodo
aktualni ob sklepanju Dodatka. Naročnik je s sklenitvijo Dodatka upravičen do ugodnosti za nove naročnike, ki bo aktualna ob sklepanju
Dodatka v skladu s takrat veljavnimi Splošnimi in Posebnimi pogoji.
10. Splošni pogoji veljajo v delu, ki ni v nasprotju s Testno pogodbo in Pogodbenim namenom in sicer smiselno, ob upoštevanju Pogodbe.
11. P
 o preteku Testnega obdobja oz. kadarkoli med Testnim obdobjem lahko Naročnik brez kakršnihkoli stroškov in poplačila pogodbenih
obveznosti prekine Naročniško pogodbo in to Pogodbo ter vrne vso opremo in naprave, ki jih je prejel od A1 po tej Pogodbi in/ali naročniški
pogodbi in/ali prevzemnici.
11.1.

V primeru, da Naročnik po preteku ali prekinitvi Pogodbe ne vrne vse opreme in naprav, ki jih je prejel od A1, v roku 15 dni od prekinitve
oz. preteka Pogodbe, si A1 pridržuje pravico, da lahko zaračuna Naročniku opremo po tržni vrednosti, v skladu z računom A1.

12. N
 aročnik Pogodbe oz. posameznih pravic in/ali obveznosti po tej Pogodbi ne sme prenesti na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja
A1.
13. V primeru, da Naročnik ne spoštuje in/ali ne izpolnjuje obvez po tej Pogodbi, ima A1 pravico odstopiti od Pogodbe brez odpovednega roka.
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14. P
 ogodba je sklenjena v dveh (2) izvodih in velja, ko jo pogodbeni stranki podpišeta. Vsaka pogodbena stranka prejme po en (1) izvod.
15. S podpisom stranka soglaša, da je seznanjena s Pogodbo za testiranje storitve A1 Ultra.
OPOMBE

Kraj podpisa:

Kraj podpisa:

Datum podpisa:

Datum podpisa:

A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.

NAROČNIK
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