POSEBNA PRAVILA IN POGOJI Slovenia– – 19. SEPTEMBER 2016
Ta Posebna pravila in pogoji ter Splošna pravila in pogoji (v nadaljnjem besedilu skupaj kot "Splošna
in Posebna pravila in pogoji"), kot tudi Pravilnik o avtorskih pravicah in Politika zasebnosti se
nanašajo na vse sporazume med nami, kot Ponudnikom (v nadaljnjem besedilu "Ponudnik", "mi",
"nas" ali "naš" – podrobnosti o nas si oglejte spodaj), in vami, kot Kupcem Storitve, ki jo ponujamo.
"Storitve" se nanašajo na dobavo Mobilne vsebine, tj. vsebine, namenjene za uporabo na mobilnih
telefonih (kot so aplikacije, ozadja, igre, zabavni zvoki in melodije) preko storitve Short Messaging
Service (v nadaljnjem besedilu "SMS"), (mobilnega) interneta, te spletne strani ali wap strani (v
nadaljevanju "Strani") in/ali na kakšen drug način dostave mobilnih vsebin, razen če pisno ni bilo
dogovorjeno drugače.
Splošna in Posebna pravila in pogoji, kot tudi Pravilnik o avtorskih pravicah in Politika zasebnosti
prav tako veljajo za uporabo Strani.
Z UPORABO STRANI IN/ALI S PRIJAVO (NA ENO IZMED) STORITEV IN/ALI
SPREJEMANJEM MOBILNE VSEBINE IN/ALI (ENE IZMED) STORITVE SOGLAŠATE, DA
SPREJEMATE SPLOŠNA IN POSEBNA PRAVILA IN POGOJE, KOT TUDI PRAVILNIK O
AVTORSKIH PRAVICAH IN PRAVILNIK O ZASEBNOSTI TER PRIZNAVATE IN POTRJUJETE,
DA STE JIH PREBRALI IN SE S NJIMI STRINJATE.
Za nekatere Mobilne vsebine in Storitve lahko poleg Splošnih in Dodatnih pravil in pogojev veljajo še
dodatna Prava in pogoji, kot so npr. Pravila in pogoji za igranje iger, sporni predpisi in smernice, ki
bodo znani vnaprej (v nadaljnjem besedilu "Dodatna pravila in pogoji"). S PRIJAVO (NA ENO
IZMED) STORITEV IN/ALI SPREJEMANJEM MOBILNE VSEBINE IN/ALI (ENE IZMED)
STORITVE SOGLAŠATE, DA ŠE NAPREJ SPREJEMATE MOREBITNA DODATNA PRAVILA IN
POGOJE TER PRIZNAVATE IN POTRJUJETE, DA STE JIH PREBRALI IN SE Z NJIMI
STRINJATE.
V kolikor bo prišlo do sporov med Splošnimi in Posebnimi pravili in pogoji ter Dodatnimi pravili in
pogoji, bodo slednji pogoji prevladali.
Ponudnik ima pravico kadar koli spremeniti ali dopolniti Splošna in Posebna pravila in pogoje. Zato
morate redno preverjati, ali so se pogoji spremenili.
1. DRŽAVA
Storitve so na voljo v Slovenia.
2. PONUDNIK
Storitve je za vas zagotovil:
FunClix je trgovsko ime C Formats GmbH
Immermannstrasse 13
40210 Düsseldorf
Komercialna registrska številka: HRB 50721
Davčna številka: DE 814 204 879
E-naslov: info.si@fun-clix.com
Tel.: 018280211(veljajo lokalne tarife)

3. STORITVE
To je naročnina na dostop do najboljših mobilnih vsebin. S prijavo na storitev boste prejeli različne
digitalne vsebine za življenjski stil, vsa ozadja in emotikoni so najboljša dopolnilna vsebina za
popularne aplikacije, kot so WhatsApp, Skype ali druge aplikacije za klepet.
4. DOSTOP DO STORITVE, RAZPOLOŽLJIVOST IN STAROST
Uporabniki Storitve morajo imeti stalno prebivališče v in (1) dopolniti starost od 18 let in/ali imeti
soglasje (enega izmed) staršev in/ali imetnika računa, da bi se lahko prijavili za in uporabljali našo
Storitev v njihovem imenu ter (2) se strinjati v imenu svojih staršev in/ali imetnika računa in v
svojem imenu, da soglašajo s temi Splošnimi in Posebnimi pogoji. Ko se prijavite za in/ali uporabljate
našo Storitev, priznavate in potrjujete, da ste prebrali in sprejeli Splošne in Posebne pogoje ter, da
se strinjate s pogoji, ki veljajo v vašem položaju, kot je navedeno zgoraj.
5. PRISTOJBINE
O naših veljavnih pristojbinah boste obveščeni preko Storitev in Strani.
Veljavne pristojbine so:
2,49 EUR na SMS z DDV, 4,98 EUR na teden , 2 sporočil SMS na teden.
Pristojbine za storitve se zaračunajo prek telefonskega računa vašega ponudnika mobilnega omrežja,
če imate naročnino, ali z odbitkom od računa, če nimate naročnine. Lahko pride do različnih sporočil
/WAP/GPRS/UMTS mobilnih operaterjev ali stroškov prenosa.
6. KRATKE KODE, KLJUČNE BESEDE IN URL STRANI
Če bo to primerno, boste o naših kratkih kodah, ključnih besedah in URL-jih (Uniform Resource
Locator), ki jih uporabljamo za naše Storitve in na Straneh, obveščeni preko Storitev in Straneh.
7. ODPOVED IN PRENEHANJE, SLUŽBA ZA STRANKE IN KONTAKT V PRIMERU KRŠENJA
AVTORSKIH PRAVIC
Ponujamo vam informacije na Straneh in/ali preko naših Storitev. Če želite preklicati uporabo naših
Storitev, to lahko storite na naslednji način: STOP FC na 3500
V kolikor potrebujete več informacij ali imate določena vprašanja, lahko pošljete e-sporočilo naši
Službi za stranke info.si@fun-clix.com. Prav tako lahko pokličete na našo številko 018280211 (veljajo
lokalne tarife).

