POGOJI UPORABE N21Mobile
Pogoji uporabe N21Mobile in vsi drugi pravni dokumenti, ki so omenjeni (skupno ime »Pogoji« ali
»Podoba«) določajo pravni dogovor med vsakim končnim uporabnikom (»Uporabnik«, »vi« ali »vaš«)
in N-21 d.o.o., Koprska 108A, 1000 Ljubljana, Slovenija (»N21«, »mi,«, »naše«) in zadeva vaš dostop
in uporabo spletne strani www.n21mobile.com (vključno z vsemi povezanimi spletnimi naslovom in
vključno z uporabo vseh izdelkov in storitev, ki so na voljo na naših spletnih straneh (skupno ime
»spletna stran www.n21mobile.com«). Naše Storitve (definirane v nadaljevanju) zagotavljamo na
spletni strani www.n21mobile.com in z njo povezanimi programi oz. interaktivno platformo, kjer
uporabniki lahko delijo in si ogledujejo Vsebine (opisane spodaj).
PROSIMO, POZORNO PREBERITE TE POGOJE UPORABE (IN DRUGE PRILOŽENE PODATKE, KOT JE
PRAVILNIK O ZASEBNOSTI, KI JE POVEZAN S TEMI POGOJI). Z UPORABO SPLETNE STRANI
WWW.N21MOBILE.COM, NAŠIH STORITEV ALI IZDELKOV, KUPLJENIH NA SPLETNI STRANI
WWW.N21MOBILE.COM, POTRJUJETE IN ZAGOTAVLJATE, DA:
•
•
•
•
•

STE PREBRALI TE POGOJE UPORABE IN PRAVILNIK O ZASEBNOSTI
JIH RAZUMETE
JIH SPREJEMATE IN SE STRINJATE, DA VAS OBVEZUJEJO
STE STARI NAJMANJ 18 LET OZIROMA STE SPOSOBNI SKLEPATI PRAVNE POSLE
SE STRINJATE, DA BOSTE UPOŠTEVALI VSE ZAKONE IN ODLOČBE (VKLJUČNO S PRAVILNIKI
VAŠEGA PODJETJA), KI SE NANAŠAJO NA VAS, NA UPORABO STORITEV, NA SPLETNO STRAN
WWW.N21MOBILE.COM IN/ALI NA INTERNET. ČE SE S TEMI POGOJI NE STRINJATE, VAM
NISMO PRIPRAVLJENI OMOGOČITI DOSTOPA DO SPLETNE STRANI WWW.N21MOBILE.COM
ALI DO STORITEV.

Nekatere naše strani, programi, storitve in orodja in pripomočki imajo lahko dodatne pogoje, ki vam
jih predstavimo pred uporabo teh spletnih strani, programov, storitev ali orodja.
I. DEFINICIJE: Izrazi z velikimi začetnicami bodo v tem dokumentu, razen če ni definirano drugače,
pomenili naslednje: »Vsebine« brez omejitve pomeni podatke (osebne ali druge), fotografije,
podobe, umetniške stvaritve, grafike, videoposnetke, animacije, besedila, uvodnike, komentarje,
pisne prispevke, pogovore in kratka sporočila (vključno z zgodovino pogovorov), glasbo, note,
besedila in druge elemente ter gradiva na kakršnemkoli mediju ali formatu, ki že obstaja ali bo še
izumljen, v fizični, elektronski, digitalni ali kateri drugi obliki. Vsebina je lahko v lasti in upravljanju
N21 in/ali vaša vsebina, ki ste jo kot Registrirani uporabnik (definicija v nadaljevanju) priskrbeli,
naložili, objavili, prikazali ali nam na kakršenkoli drug način omogočili dostop do nje. »Odziv«
pomeni vse podatke, ki nam jih kot komentar, oceno ali kako drugače posredujete glede spletne
strani www.n21mobile.com oziroma naših storitev ali izdelkov. »Registrirani uporabniki«
vključujejo Premium člane in Sodelujoče člane, ki so na spletni strani www.n21mobile.com
ustvarili uporabniški račun. »Premium član« je Registrirani uporabnik, ki ima v okviru mesečne
naročnine (»Premium naročnina«) dostop do Premium vsebin. »Premium vsebine« so vsebine,
dostopne v aplikacijah N21Mobile. »Aplikacije N21Mobile« sestavljajo razni programi, kot je
N21Media. »Sodelujoči član« je uporabnik, ki nima dostopa do Premium vsebin. »Storitve«
pomenijo vsako in vse storitve, orodja, programsko opremo, storitve razvojne platforme, mobilne
aplikacije in funkcije, ki so povezane s spletno stranjo www.n21mobile.com, vključno s storitvami
mesečne naročnine (npr. Premium članstvo) in kot jih občasno lahko zagotavlja N21.

II. STORITVE IN IZDELKI N21
A. Premium članstvo in samodejno podaljšanje – povezano s Premium članstvom:
1. Premium članstvo je storitev z mesečno naročnino in jo je kot tako vsak mesec potrebno
obnoviti. Naročnino lahko obnovite z nakupom vrednostne kartice, katere kodo, ki je pod
odstranljivim premazom, vnesete v uporabniški račun oziroma s plačilom s kreditno kartico
oz. PayPalom. Če plačujete s kreditno kartico oz. s PayPalom, se vaša mesečna naročnina
samodejno obnavlja in pri obnavljanju se uporabljajo podatki s kreditne kartice Premium
člana. Znesek mesečne bremenitve je odvisen od Premium naročnine, določene ob času
vpisa in od drugih Premium vsebin in drugih nakupov, ki jih je Premium član opravil na
spletni strani www.n21mobile.com Premium član se lahko kadarkoli odloči nadgraditi,
zmanjšati ali preklicati Premium članstvo na spletni strani www.n21mobile.com.
Spremembe se uveljavijo po koncu tekočega obračunskega obdobja. »Naročniške točke«
so točke, dodeljene Premium članom in te točke članom omogočajo dostop do nekaterih
Premium vsebin. Naročniške točke so dodeljene prvi dan vsakega mesečnega naročniškega
obdobja. Neporabljene Naročniške točke se prenašajo iz enega obdobja v naslednjega in ne
zapadejo ves čas trajanja veljavne Premium naročnine.
2. Premium vsebine se lahko uporabljajo samo v času trajanja Premium naročnine in ko se ta
prekliče, se dostop do trenutnih in preteklih Premium vsebin (vključno s CEP gradivom,
kupljenim med trajanjem naročnine) prekine. V kolikor Premium naročnino obnovite v
dvanajstih mesecih od preklica, boste spet dobili dostop do teh Premium vsebin.
3. Premium vsebine, programi N21Mobile in vsi izdelki, storitve ali aplikacije, naloženi prek
spletne strani www.n21mobile.com urejajo tudi pogoji Licenčne pogodbe za končnega
uporabnika. Ta se bo prikazala skupaj z okencem ali gumbom »DONE«, ki ga morate pred
dostopom do ustrezne vsebine odkljukati. Premium vsebine ali druge digitalne medijske
vsebine niso naprodaj; dostopna je samo ustrezna uporabniška licenca, ki je določena v
ustrezni Licenčni pogodbi za končnega uporabnika.
4. Delovanje Premium vsebin je pogojeno s posedovanjem ustrezne pametne naprave (Apple
ali Android) in z dostopom te naprave na internet.
5. Za vpis v Premium članstvo potrebujete predplačniško uporabniško kartico ali vnesti
trenutno veljaven ustrezen način plačila, ki ga morate občasno osvežiti (»Način plačila«) in
pooblaščate nas, da vaš Način plačila bremenimo za naročnino, storitve ali izdelke, ki jih
kupite od nas.
6. Drugi izdelki in naročnine, ki jih ponuja N21 (npr. CEP v obliki CD plošč) so določenim
Premium računom dostopni po znižanih cenah, če je to navedeno v času registracije. Če
Premium račun spremenite v nižjo vrsto Premium naročnine ali ga iz kakršnegakoli razloga
ne podaljšate, a še vedno ohranite naročnino na te izdelke in naročnine (npr. CEP v obliki
CD plošč), se cena za to naročnino in storite lahko zviša v primeru, da vam je prejšnja
Premium naročnina omogočala znižanje cene. V takem primeru vam bomo ob spremembi
vrste Premium naročnine po emailu poslali obvestilo o spremembah cene naročnine (npr.
CEP-a v obliki CD plošč).
B. Brezplačni preizkus Premium članstva (Ni na voljo za vsa tržišča.)
1. Vaše Premium članstvo se lahko začne z brezplačnim preizkusom (»Brezplačni preizkus«).
V tem primeru se obdobje Brezplačnega preizkusa zaključi en mesec od datuma prijave ali

na datum, ki je določen ob prijavi. Namen Brezplačnega preizkusa je preizkusiti, ali vam
Premium članstvo ustreza. Med postopkom vpisa boste videli, če vam je Brezplačni
preizkus omogočen.
2. N21 bo bremenil vaš Način plačila za Premium naročnino po preteku Brezplačnega
preizkusa, v kolikor še pred koncem Brezplačnega preizkusa vaše naročnine ne
prekličete. N21 bo pred iztekom Brezplačnega preizkusa poslal email obvestilo na email
naslov, ki je naveden v vašem uporabniškem profilu. Z njim vas bo opomnil, da se
Brezplačni preizkus zaključuje in da se v primeru, če naročnine ne prekličete, začne
bremeniti vaš Način plačila.
C. Obračun
1. Obračunsko obdobje. Premium naročnina bo mesečno bremenila vaš Način plačila na dan,
ko se je začela vaša Premium naročnina. Če ste na primer Premium naročnino sklenili 4.
maja, bo bremenitev za mesečno plačilo na ali okrog četrtega v mesecu. V nekaterih
primerih se čas bremenitve lahko spremeni, če na primer vaš Način plačila ni bil sprejet.
2. Načini plačila. Način plačila lahko spremenite z vpisom v vaš uporabniški račun na spletni
strani www.n21mobile.com. Če plačilo ni moglo biti uspešno izvedeno zaradi pretečene
kartice, nezadostnega kritja ali iz drugih razlogov in v kolikor ne spremenite Načina plačila
ali ne prekličete uporabniškega računa, bomo ukinili dostop do ustreznih Storitev ali
naročnine, dokler Način plačila spet ne bo veljaven (če nam ne zagotovite veljavnega
Načina plačila, lahko tudi prekličemo vaš uporabniški račun). Pooblaščate nas, da Način
plačila bremenimo še naprej, kljub nadgradnjam. Za določene Načine plačila lahko
izdajatelj Načina plačila zaračuna provizijo za transakcijo v tujino ali druge stroške. Za
podrobnosti glede storitev se obrnite na izdajatelja vašega Načina plačila.
D. Sodelujoči člani – Sodelujoči člani imajo (odvisno od trga) dostop do omejenih območij spletne
strani www.n21mobile.com in nimajo dostopa do Premium vsebin. Sodelujoči člani lahko
kupijo določene izdelke ali storitve (npr. CEP program v obliki CD-jev), ki so navedeni na spletni
strani www.n21mobile.com.
E. Preklic, vračilo in pravilnik o prekinitvi
1. Stroški naročnine – Naša Premium naročnina je trenutno dostopna v mesečnih intervalih; v
prihodnosti ponudbo nameravamo razširiti tudi na polletno ali letno članstvo. Naročnina na
te storitve bo v primeru preklica naročnine vračljiva za vse neporabljene cele mesece od
dneva preklica naročnine.
2. Prekinitev Premium naročnine. Premium naročnino lahko prekinete kadarkoli in do
konca mesečnega obračunskega obdobja boste še imeli dostop do storitev Premium
naročnine. Za delno mesečno naročnino ali neporabljene Naročniške točke ne
omogočamo vračila. Naročnino lahko prekličete tako, da se vpišete v uporabniški račun,
odprete zavihek Moja digitalna naročnina in kliknete ustrezno ikono »Prekliči plačano
naročnino« ali nam pošljite email na info_si@n21.com.
F. Uporabniki – Registrirani uporabniki – Za uporabo storitev, ki so dostopne Registriranim
uporabnikom, morate ustvariti »Uporabniški račun«. Ko ustvarite Uporabniški račun, morate
vnesti ustrezni uporabniški ID ali veljavni email naslov (»Uporabniški ID«) in geslo za dostop do
Storitev (vaš Uporabniški ID, geslo ali podatki o Uporabniškem računu so skupno poimenovani

»vaš Uporabniški račun«). Uporabniškega računa ne smete prenesti na ali deliti z drugimi
fizičnimi ali pravnimi osebami in v celoti ste odgovorni za zagotavljanje zasebnosti vašega
Uporabniškega računa. Izključno vi ste odgovorni za vsako in vse uporabe vašega
Uporabniškega računa in vse dejavnosti, ki se dogajajo v okviru njega ali v povezavi z njim.
Odgovorni ste za vsako dejanje ali opustitev dejanja vseh uporabnikov, ki se na spletno stran
www.n21mobile.com ali njene Storitve vpišejo z vašim Uporabniškim računom in v primeru, da
ta dejanja pomenijo kršitev teh Pogojev uporabe. Prosimo, obvestite nas takoj, ko ugotovite,
da nekdo nepooblaščeno uporablja vaš Uporabniški račun. Strinjate se s tem, da
Uporabniškega računa ne boste uporabljali za nobenega drugega posameznika kot zase. Če
vam je N21 v preteklosti ukinil dostop do spletne strani www.n21mobile.com ali drugih
Storitev, se ne morete prijaviti za nov Uporabniški račun ali drugih posameznikov določiti, da v
svojem ali njihovem imenu uporabljate njihov Uporabniški račun. Strinjate se, da se boste
vpisali s svojim pravim imenom in strinjate se, da so vneseni podatki o vas verodostojni in
točni. Zagotavljate in trdite, da so vsi podatki, ki ste nam jih posredovali med registracijskim
postopkom točni, natančni, trenutno veljavni in popolni in strinjate se, da boste vzdrževali in
pravočasno posodabljali te podatke, da bodo ostali točni, natančni, trenutno veljavni in
popolni. Če verjamemo ali sumimo, da so ti podatki netočni, nenatančni, trenutno neveljavni
ali nepopolno, vam lahko zavrnemo ali ukinemo dostop do spletne strani www.n21mobile.com
ali so Storitev (ali dela tega). Potrjujete, da ste stari na 18 let in popolnoma pravno in opravilno
sposobni za upoštevanje pogojev, obveznosti, potrditev, zastopanja in garancij, ki so določeni v
teh Pogojih uporabe, ter da boste te Pogoje uporabe upoštevali. Če še niste dopolnili 18 let,
potem prosimo, da ne uporabljate spletne strani www.n21mobile.com.
G. Splošne omejitve uporabe – Ko uporabljate spletno stran www.n21mobile.com ali storitve, se
strinjate, da ne boste počeli česarkoli od spodaj naštetega:
1. Brisali ali spreminjali Vsebine, ki so jo objavili drugi. Strinjate se, da ne boste objavljali ali
uporabljali katerekoli Vsebine na katerikoli način, ki (a) posega v zaščiteno besedilo,
registrirano znamko, poslovno skrivnost ali drugo intelektualno zaščiteno ali drugo lastnino
tretjih oseb, (b) krši pravice do zasebnosti, objavljanja ali druge pravice tretjih strank, (c) je
diskriminatorna, žaljiva, prostaška, grozilna ali sovražna, o čemer po svojem mnenju odloča
N21, (d) je napačna ali netočna, € krši določbe civilnega ali kazenskega prava ali (f) krši naše
pravilnike, vključno z objavljanjem vsebine v neprimerni kategoriji ali področjih na spletni
strani www.n21mobile.com.
2. Posredovali ali urejali katerekoli ustrezne strukture naročnin, postopka plačevanja ali
stroškov, ki jih dolgujete nam ali tretjim strankam, ki jih urejajo preko nas.
3. Spreminjali ali ustvarili »derivativata« izdelka, ki izhaja iz spletne strani
www.n21mobile.com ali Storitev. Ne smete razstaviti, razbiti, izvajati obratnega inženirstva
ali na kak drug način poskušati pridobiti izvorne kode, iz katere so sestavljeni ali na podlagi
katere delujejo spletna stran www.n21mobile.com ali Storitve. Noben del teh Pogojev
uporabe vam ne daje pravic, da bi pridobili ali uporabljali izvorno kodo.
4. Kopirali, replicirali, prepisali ali poustvarili »videza in občutek« spletne strani
www.n21movile, vključno z vsebino in delovanjem.
5. Kopirali, spreminjali ali podeljevali pravic ali Vsebin (če niso vaše) iz spletne strani
www.n21mobile.com ali Storitev, ki posegajo v zaščitene pravice ali blagovne znamke nas
(ali naših uporabnikov), vključno z deli, ki iz njih izhajajo.

6. Brez njihovega dovoljenja zbirali, nabirali ali kako drugače zbirali in hranili podatkov,
vključno s kontaktnimi podatki, o drugih Uporabnikih na spletni strani
www.n21mobile.com ali z njo povezanih Storitvah.
7. Uporabljali spletne strani www.n21mobile.com ali z njo povezanih Storitev za nelegalne
namene ali za spodbujanje nevarnih dejavnosti.
8. Dovoljevali uporabe ostalim na način, ki krši te Pogoje uporabe.
9. Predelovali naslovov ali na drug način spreminjali razpoznavnih znakov, da bi skrili izvor
vsake posredovane ali prejete vsebine.
10. Nalagali, objavili, pošiljali prek emaila, prenašali ali na drug način naredili dostopne
kakršnekoli vsebine, za posredovanje katerih nimate sklenjenih pravnih, pogodbenih ali
fiduciarnih pravic (kot so notranje informacije, podatki o lastništvu in tajni podatki, ki ste
jih izvedeli ali so bili razkriti v okviru zaposlitve ali pod dogovori o nerazkrivanju).
11. Uporabljali spletne strani ali Storitev www.n21mobile.com za: a) kršenje lokalnega,
državnega ali mednarodnega prava, (b) zalezovanje, nadlegovanje ali povzročanje škode
drugemu posamezniku, (c) se izdajati za drugo osebo ali pravno osebo ali lažno prikazovati
svoj odnos z drugo osebo ali pravno osebo, vključno, a ne omejeno na N21 ali določeno
osebje, zaposlene, vodje voditelje forumov ali gostitelje, (d) omogočanje materialne
podpore ali sredstev (ali prikrivanje narave, lokacije, vira ali lastništva materialne podpore
ali sredstev) vsem organizacijam, identificiranim kot tuje teroristične organizacije,
(e)vmešavanje v ali motenje Storitev ali spletne strani www.n21mobile,com, strežnikov ali
omrežij, povezane z njo ali kršenje zahtev, postopkov, pravilnikov uporabe ali uredbe
omrežij, povezanimi s Storitvami sli spletno stranjo www.n21mobile.com, (f) ustvarjanje
neželenih email oglasov, verižnih pisem, neželene pošte ali omogočanje, dovoljevanje ali
drugo podpiranje masovnega neželenega oglaševanja prek emaila (spam), (g) poskušati
nepooblaščeno dostopati na spletno stran www.n21mobile.com, v druge račune,
računalniške sisteme ali omrežja, povezana z www.n21mobile.com s pomočjo hekanja,
iskanja gesel ali na kak drug način ali poskušati pridobiti materiale ali podatke, ki niso
namenjeni dostopu prek spletne strani www.n21mobile.com, (h) nalaganje, objavljanje,
pošiljanje prek emaila, prenašanje, deljenje ali kakršnokoli drugo omogočanje dostopa do
materiala, ki vsebuje viruse, računalniške kode ali druge tehnologije, ki utegnejo škoditi
nam ali našim interesom, Vsebini ali lastnini obiskovalcev ali Uporabnikov oziroma omejije
delovanje programske opreme, strojne opreme ali druge opreme, (i) izogibanje,
onemogočanje ali drugo vmešavanje v varnostne vsebine spletne strani in Vsebin
www.n21mobile.com ali storitev, ki preprečujejo ali omejujejo kopiranje Vsebin ali
omejujejo uporabo spletne strani in Storitev www.n21mobile.com ali omenjenih Vsebin, (j)
brez našega pisnega privoljenja uporabljati visokozmogljive, avtomatizirane ali elektronske
načina za dostop do Storitev in spletne strani www.n21mobile.com (vključno, a ne
omejeno na robote, offline bralnike, pajke ali skrite), (k) brez našega pisnega privoljenja
uokviriti spletno stran www.n21mobile.com, prek strani namestiti pojavna okna ali na kak
drug način vplivati na prikaz spletne strani, ali (l) preprodati ali podlicencirati dostop do
Storitev katerikoli tretji stranki.
H. Vsebina –
1. Kot registrirani uporabnik lahko prispevate Vsebine. Vse Vsebine morajo upoštevati
standarde, ki jih določa N21 in ustrezna Amwayjeva Pravila vedenja. Razumete, da N21 ne

zagotavlja zaupnosti v povezavi z Vsebinami, ki jih prispevate. Vaše Vsebine bodo vidne
drugim uporabnikom Storitev in tudi preko storitev in spletnih strani tretjih strank.
Objavljajte le Vsebine, ki ste jih pripravljeni deliti z drugimi pod temi Pogoji uporabe. Za vse
Vsebine, javno objavljene ali zasebno posredovane, je odgovorna izključno oseba, ki je te
Vsebine ustvarila. Izključno vi ste odgovorni za svoje Vsebine in za posledice prispevanja in
objavljanja Vsebin na spletni strani www.n21mobile.com ali uporabo Storitev. Potrjujete,
predstavljate in zagotavljate, da ste lastnik oziroma imate ustrezne licence, pravice,
privoljenja in dovoljenje za objavljanje Vsebin, ki jih prispevate. Z objavo teh vsebin N21
dovoljujete, da uporablja vse patente, zaščitene znake, trgovske skrivnosti, avtorsko
zaščitene ali drugače zaščitene pravice v in v povezavi z temi Vsebinami, objavljenimi na
spletni strani www.n21mobile.com ali prek z njo povezanih Storitev.
2. Za večjo jasnost, za svojo Vsebino ohranite vse lastniške pravice. Vendar s posredovanjem
Vsebin N21 podjetju N21 podeljujete po vsem svetu veljavne, trajne, neizključne,
neplačane in prenosljive in prek več deležnikov prenosne pravice do uporabe, kopiranja,
reproduciranja, obdelave, prilagoditve, spremembe, objavljanja, posredovanja,
razpečevanja, pripravljanja del, ki iz Vsebin izhajajo, predstavljanja in izvajanja Vsebin v
povezavi z zagotavljanjem vsebin na spletni strani www.n21mobile.com ali v povezavi s
Storitvami in poslom N21 (in tudi nasledniki in podružnicami), vključno z neomejeno
pravico do oglaševanja in poustvarjanja delov ali vseh Storitev (in del, ki iz njih izhajajo) v
vseh formatih medijev in na vseh medijskih nosilcih (zdaj znanih ali izumljenih kasneje).
Vaše Vsebine lahko spremenimo ali prilagodimo, da jo prenašamo, prikažemo ali delimo
preko računalniških omrežij in preko različnih medijev in/ali spreminjamo vaše Vsebine, kot
je potrebno, da se jih prilagodi zahtevam in omejitvam omrežij, naprav, storitev ali
medijev. Tu vsakemu uporabniku spletnih strani www.n21mobile.com dodeljujete
neekskluzivno pravico dostopa do vaših Vsebin in pravico do uporabe, reproduciranja,
razdeljevanja, prikazovanja in izvajanja teh Vsebin v obsegu, ki ga dovoljuje delovanje
spletne strani www.n21mobile.com in ti Pogoji uporabe. Dovoljenja, ki jih dodeljujete
glede posredovanih Vsebin bodo obstajala tudi v primeru, če odstranite ali izbrišete
Vsebine s spletne strani www.n21mobile.com. Zgoraj navedena dovoljenja, ki jih dajete
glede objavljenih komentarjev uporabnikov, so večna in nepreklicna.
3. Zagotavljate tudi, da Vsebine, ki jih posredujete spletni strani ali Storitvam
www.n21mobile.com, ne vsebujejo zaščitenih vsebin tretjih strank ali gradiva, za katerega
ima lastniške pravice tretja stranka, razen v primeru, da ste pridobili dovoljenje za uporabo
ali ste na kak drug način pravno upravičeni do objave gradiva in N21 zagotavljate vse tukaj
navedene licenčne pravice.
4. N21 ni vsebinsko odgovoren za Vsebine, ki jih na Storitve ali na spletne strani
www.n21mobile.com naložijo uporabniki ali druge osebe, niti za mnenja, priporočila ali
nasvete, izražene v teh Vsebinah. N21 izrecno zavrača vsako in vse odgovornosti,
povezane z Vsebinami. N21 na spletni strani www.n21mobile.com ne dovoljuje
dejavnosti, ki kršijo avtorske pravice in pravice intelektualne lastnine in N21 bo takšne
Vsebine odstranil, če bo na primeren način obveščen o Vsebinah, ki kršijo intelektualno
lastnino tretje osebe. N21 si pridržuje pravico, da Vsebine odstrani brez predhodnega
opozorila.
5. Vsebine vam N21 posreduje v obliki KOT SO. Do Vsebin za osebno uporabo in informiranje
lahko dostopate zgolj na način, kot je bilo namenjeno prek zagotovljenega delovanja
spletne strani www.n21mobile.co in Storitev in le pod navedenimi Pogoji uporabe. Vsebin

ne smete nalagati, če ne vidite gumbov ali povezav »download«, »stream« ali podobnih, ki
jih za te vsebine N21 prikaže na spletni strani ali Storitvah www.n21mobile.com. Brez
predhodnega pisnega privoljenja N21 ali ustreznih lastnikov Vsebin ne smete kopirati,
reproducirati, deliti, oddajati, predvajati, prikazovati, prodajati, licencirati ali na drug način
izkoriščati Vsebin. N21 in njegovi licenciranci si pridržujejo vse pravice, ki niso posebej
podeljene na in v spletni strani www.n21mobile.com, povezanih Storitvah in Vsebinah.
6. Razumete, da boste ob uporabi Storitev in spletne strani www.n21mobile.com
izpostavljeni Vsebinah iz različnih virov in da N21 ni odgovoren za točnost, uporabnost,
varnost ali varovanje intelektualne lastnine, povezane s temi Vsebinami.
7. Noben del teh Pogojev uporabe ne sme biti razumljen v smislu dodeljevanja pravic ali
koristi tretjim osebam.
I. Lastništvo spletne strani www.n21mobile.com – Z izjemo vaših Vsebin, kot je dogovorjeno
med vami in nami, imamo mi in/ali naši prodajalci in dobavitelji, kar je ustrezno, lastništvo nad
vsemi pravicami, deleži in dobički v in povezavi s spletno stranjo www.n21mobile.com, njenimi
Storitvami, Vsebinami, orodji in vsemi povezanimi pravicami intelektualne lastnine. Spletna
stran www.n21mobile.com je kot celota avtorsko zaščitena kot skupno delo in individualna
dela ali vsebine, ki se pojavljajo na ali so dostopni prek spletne strani www.n21mobile.com, ki
je v lasti ali pod licenco N21 oziroma v lasti ustvarjalcev vsebin, so vključeni v zaščito avtorskih
pravic po državnem in mednarodnem pravu. Prav tako so zaščitene tudi programska oprema,
kode, lastniške metode in sistemi, ki omogočajo Storitve in spletno stran www.n21mobile.com
(»Naše tehnologije«) in se jih ne sme kopirati, spreminjati, reproducirati, ponovno objaviti,
objavljati, posredovati, prodajati, ponujati na prodaj ali deliti na kakršenkoli drug način brez
našega predhodnega pisnega dovoljenja in predhodnega pisnega dovoljenja naših
licencirancev, ki jih to zadeva. Glede avtorskih pravic morate spoštovati vsa obvestila,
informacije ali omejitve, ki jih vsebuje ali so priključeni Našim tehnologijam. Noben del teh
Pogojev uporabe vam ne dodeljuje pravice do prejema kopije Naših tehnologij ali dostopa do
Naših tehnologij, razen v splošnem in običajno sprejemljivem pomenu preko Storitev ali
spletne strani www.n21mobile.com, kot je opredeljeno v teh Pogojih uporabe. Nekatera
imena, logotipi, značilnosti, identifikatorji vira in drugi materiali, objavljeni na spletni strani
www.n21mobile.com ali v Storitvah, vključno z »videzom in občutkom«, so sestavljeni iz
blagovnih znamk, blagovnih imen, nazivov storitev, tržnega videza ali logotipov (»Razpoznavni
znaki«), ki so v lasti nas ali drugih pravnih oseb. Vsi Razpoznavni znaki, ki niso last N21 in se
pojavljajo na spletni strani www.n21mobile.com, ostajajo v lasti njihovih pravnih lastnikov. Za
uporabo teh Razpoznavnih znakov niste pooblaščeni. Lastništvo vseh takih Razpoznavnih
znakov in z njimi povezane koristi so na voljo nam ali pravnim osebam, katere last so. Brez
predhodnega pisnega privoljenja lastnika avtorskih pravic ne smete kopirati, deliti, javno
uporabljati, javno prikazovati, digitalno uporabljati (v primeru zvočnih posnetkov) ali ustvarjati
derivativnih del iz nobenega avtorsko zaščitenega dela, ki je dosegljivo ali dostopno preko
Storitev ali spletne strani www.n21mobile.com.
J. Odziv; Diagnosticiranje težav – Vaš odziv je dobrodošel in ga spodbujamo. Vseeno pa se
morate strinjati, da v primeru, da N21 posredujete zamisli, samodejno predate pravice do
pravic intelektualne lastnine glede teh zamisli. Zamisli, ki jih pošljete N21 ali kateremukoli
zaposlenemu ali predstavniku, samodejno postanejo last N21. Če vas prosimo za odziv ali za
mnenje v povezavi s katerimkoli področjem našega posla, Storitvami ali spletno stranjo
www.n21mobile.com in če nam to mnenje želite posredovati (in upamo, da si ga želite), vas

enostavno prosimo, da nam ga pošljete v emailu na info_si@n21.com. Strinjate se, da je vaš
odziv na N21 obravnavan kot nezaupen. N21 s tovrstnimi podatki razpolaga prosto in
neomejeno. Strinjate se, da ne boste sodelovali v dejanjih, ki spodkopavajo sisteme
ocenjevanja in odziva, ki ga imamo vzpostavljeni v okviru Storitev in spletne strani
www.n21mobile.com. V to je vključeno prikazovanje, uvažanje, izvažanje ali uporaba odzivnih
podatkov izven spletne strani www.n21mobile.con, ne glede na namen. Tukaj izrecno
dovoljujete N21 ali pooblaščenim izvajalcem in partnerjem, da dostopajo do vašega
Uporabniškega računa in Vsebin z namenom, da raziščejo in določijo dejanske ali potencialne
napake ali druge težave s spletno stranjo www.n21mobile.com.
K. Uporaba Ponudb tretjih oseb – Lahko vam je omogočen dostop do spletnih strani, vsebin ali
storitev, ki jih ponujajo tretje osebe preko povezav, ki so dosegljive na spletni strani
www.n21mobile.com. Poleg tega vas občasno N21 lahko usmeri na enega ali več poslovnih
partnerjev, ki ponujajo izdelke ali storitve na svojih spletnih straneh ali na kak drug način (npr.
prek emaila ali kako drugače). Vsem tem spletnim stranem, vsebinam, storitvam in izdelkom
pravimo »Ponudbe tretjih oseb«. Tretjim osebam s povezanimi storitvami lahko na primer
dovolimo, da objavijo povezavo do svojih izdelkov in storitev na spletni strani
www.n21mobile.com in te povezave vas preusmerijo na spletne strani tretjih oseb. Razen če
vas na spletni strani www.n21mobile.com ne obvestimo drugače, uporaba teh Ponudb tretjih
oseb ni zahtevana za dostop do in uporabo spletne strani www.n21mobile.com, njenih Storitev
ali naših izdelkov. Če se odločite za uporabo teh Ponudb tretjih oseb in/ali se odločite klikniti na
povezavo ali gumb, razumete, da boste zapustili spletno stran www.n21mobile.com in da je
vaša uporaba teh Ponudb tretjih oseb odvisna od pogojev uporabe, ki jih določa(jo) ponudniki
ustreznih tretjih oseb. Razumete, da Ponudb tretjih oseb ne zagotavljamo mi in zato nismo
odgovorni za te Ponudbe tretjih oseb in da vam ti Pogoji uporabe ne zagotavljajo pravic do
dostopa, uporabe, nalaganja vsebin ali nakupa Ponudbe tretjih oseb. Dejstvo, da omogočamo
povezavo do storitev ali spletne strani tretje osebe ne zagotavlja ali predstavlja naše povezave
s to tretjo stranko, niti ni povezano z njihovimi pravilniki zasebnosti, informacijskimi pravilniki,
pogoji uporabe, poslovnimi praksami ali z njihovim upoštevanjem zakonov. Storitev ali spletnih
strani tretjih oseb ne nadzorujemo. Priporočamo vam, da preberete pravilnike o zasebnosti in
pogoje uporabe spletnih strani, ki jih uporabljate in pogoje ponudb, v katerih sodelujete.
Strinjate se, da N21 ni odgovoren in ne bo odškodninsko odgovarjal vam ali tretji stranki zaradi
vašega stika s temi tretjimi strankami.
L. Nakup gradiva za podporo poslu – Razumete, priznavate in se strinjate, da; (a) je lastno trdo
delo ključna sestavina do uspeha, ki ga lahko dosežete kot samostojni nosilec posla, (b) nihče
ne more obljubljati ali zagotavljati, da vam bo uporaba določene metode, pristopa ali
prodajnega pripomočka zagotovila bolj donosen posel ali dosego določene stopnje uspešnosti,
(c) nihče ne more obljubljati ali zagotavljati, da bodo tehnike, vedenje ali pristopi, ki so
predlagani v gradivu N21 v vašem primeru delovali in da (d) je vaš nakup izdelkov in storitev
N21 izključno vaša izbira in odločitev in da ni zahtevan.
M. Neodvisno izdelana gradiva – Izdelki in storitve N21 izdaja izključno N21 in razen če ni drugače
navedeno, jih ne podpira in ne odobrava nobena druga fizična ali pravna oseba.
N. Zakonodaja/Sodna pristojnost/Pravica do sojenja –
1. Ta Pravni dogovor in pravice in dolžnosti vanj vključenih strank je zasnovan ob
upoštevanju zakonodaje Republike Slovenije. V primeru nesporazuma ali
odškodninskega zahtevka med vami in N21 bo te primere dokončno in zavezujoče rešilo

pristojno sodišče v Ljubljani,Vsi podatki, razkriti med pravnim reševanjem spora, bodo
ostali zaupni. Ne glede na prejšnje določbe so zahtevki za začasne odredbe za preprečitev
nadaljnjih kršitev avtorskih pravic ali blagovne znamke lahko vložene pri stvarno in
krajevno pristojnem sodišču v Ljubljani.
2. Do polnega obsega, ki ga omogoča pristojna zakonodaja, obe stranki v polnosti
dodeljujeta pravico do sojenja pred poroto za vse in vsako sojenje ali drug sodni
postopek, v katerem je en ali več razlogov za dejanja povezan s tem Pravnim dogovorom
ali z drugim poslovanjem med vami in N21. Vsaka od obeh strank drugi zagotavlja, da je
bil ta Pravni dogovor prostovoljno in ne pod prisilo sklenjen po tem, ko sta ga stranki
oziroma njuni pooblaščeni zastopniki v celoti prebrali in razumeli in da stranki razumeta
naravo pravice do sojenja, ki sta jo podelili.
3. Strinjate se, da se mora vsak odškodninski zahtevek ali razlog za dejanja, povezan s
spletno stranjo www.n21mobile.com, Storitvami, Vsebinami ali našimi izdelki in/ali temi
Pogoji uporabe, vložiti v enem (1) letu po nastanku takega zahtevka ali dejanja, v
nasprotnem primeru za vedno zapade. Če pristojna zakonodaja prepoveduje enoletno
omejitev za vložitev odškodninskega zahtevka, mora biti ta vložen v najkrajšem
časovnem roku, ki ga omogoča pristojna zakonodaja.
4. KJER PRISTOJNA ZAKONODAJA TO DOPUŠČA, SE VI IN N21 STRINJATE, DA
ODŠKODNINSKI ZAHTEVEK PROTI DRUGEMU LAHKO VLOŽITE LE V SVOJEM IMENU IN NE
KOT DEL SKUPINE V KAKRŠNEMKOLI SKUPINSKEM ODŠKODNINSKEM ZAHTEVKU. Razen
če se vi in N21 ne strinjate s tem, arbiter ali sodnik ne more obravnavati več zahtevkov
skupaj ali odločati o kateremkoli skupinskem primeru.
O. Pravilniki in pogoji – Če v pravilnikih in pogojih N21 odkrijete napake, prosimo obvestite N21
po emailu na naslov info_si@n21.com. N21 ima izključno pravico in je edino pristojno za
spreminjanje dokumentov N21.
III. PREKINITEV – Ti Pogoji uporabe bodo veljavni in obvezujoči, ko boste uporabili spletno stran ali
Storitve www.n21mobile.com, ko nam boste prostovoljno poslali svoje podatke ali ko označite
svoje strinjanje s sledenjem navodilom na spletni strani www.n21mobile.com (kot so na primer
gumbi z oznako »Strinjam se« ali »Sprejmem«). Če ne želite več uporabljati spletne strani ali
Storitev www.n21mobile.com, nas o tem ni potrebno obveščati. Vaše pravice v skladu s temi
Pogoji uporabe se bodo samodejno in takoj prekinile, če ne boste upoštevali obljub in dolžnosti,
navedenih v teh Pogojih uporabe. Razumete se in strinjate s tem, da po prekinitvi teh Pogojev
uporabe in po prekinitvi vaše uporabe Storitev in spletne strani www.n21mobile.com ohranimo
licenčne pravice, ki ste nam jih podelili glede naloženih Vsebin ali Vsebin, ki smo jih omogočali
prek spletne strani www.n21mobile.com. Ne glede na omenjeno, je naša politika zadržati vse
podatke, ki ste nam jih posredovali in hranili v svojem Uporabniškem računu še določeno časovno
obdobje po prekinitvi vašega Uporabniškega računa. Po preteku tega časovnega obdobja lahko iz
naših strežnikov izbrišemo vaše podatke, razen če zakon ne zahteva drugače. Razumete, da se
boste morali za uporabo Storitev in spletne strani www.n21mobile.com po preklicu vašega
Uporabniškega računa ponovno vpisati in nam poslati svoje podatke. Brez izključevanja drugih
ukrepov si pridržujemo tudi pravico do omejevanja, začasne prekinitve ali ukinitve Storitev in
vašega Uporabniškega računa, vam prepovedati dostop do spletne strani in Vsebin na
www.n21mobile.com in povezanih Storitev in izdelkov, zadržimo ali odstranimo katerokoli
Vsebino in uporabimo tehnične in pravne ukrepe, da obiskovalcem ali Uporabnikom preprečimo

uporabo spletne strani www.n21mobile.com, če menimo, da ustvarjajo težave ali možne pravne
odškodninske primere, če kršijo pravice intelektualne lastnine tretjih strank, ali če ne se obnašajo
v skladu z določbami in duhom naših pogojev. Na primer, N21 bo uporabniku prekinil dostop do
Storitev in spletne strani www.n21mobile.com, če je pod ustreznimi okoliščinami ugotovljeno, da
je uporabnik večkratni kršitelj. N21 si pridržuje pravico, da odloči, ali Vsebine kršijo te Pogoje
uporabe iz drugih razlogov kot je kršenje avtorskih pravic, na primer, a ne omejeno na
neprimernost ali pretiran obseg. N21 lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila in po lastni
presoji odstrani takšne Vsebine in/ali prekine vaš Uporabniški račun zaradi objavljanja gradiva, ki
krši te Pogoje uporabe. Razumete in se strinjate, da si poleg zgoraj navedenih razlogov N21
pridržuje pravico, da kadarkoli odstrani Vsebine in/ali prekine Uporabniški račun, če so izključno
po našem mnenju Vsebine ali Uporabniški račun nemoralni, neprofesionalni, nepošteni,
nedostojni, opolzki, neetični, nenačelni, dvomljivi, čudni, tuji ali kršijo standarde odličnosti in
profesionalizma, za katerega si prizadevamo v povezavi s spletno stranjo www.n21mobile.com.
Ti pogoji uporabe, vključno z deli II(O), III in IV, ki po svojem smislu in kontekstu presegajo
prekinitev tega Pravnega dogovora, bodo tako presegle kakršnokoli prekinitev ali zaključek tega
Pravnega dogovora.
IV. OMEJITVE ODGOVORNOSTI, OMEJITVE IN IZKLJUČITVE ODGOVORNOSTI
A. Nobenih garancij STORITVE, SPLETNA STRAN www.n21mobile.com, IZDELKI, KI JIH
PRODAJAMO IN VSI PODATKI, VSEBINE, GRADIVA IN STORITVE, POVEZANE Z OMENJENIM, SO
NA VOLJO V OBLIKI »KOT SO«. DO NAJVIŠJE MERE, KI JO OMOGOČA PRISTOJNA ZAKONODAJA,
N21 IN Z NJO POVEZANE DRUŽBE OMEJUJEJO ODGOVORNOST DO VSEH GARANCIJ,
STATUTARNIH, DEJANSKIH ALI NAKAZANIH, VKLJUČNO, A NE OMEJENO NA VSE GARANCIJE
TRŽENJA, USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, NASLOV, NEKRŠITEV, NEVMEŠAVANJE,
SISTEMSKO INTEGRACIJO IN TOČNOST PODATKOV. PRISTOJNA ZAKONODAJA MORDA NE
DOVOLJUJE IZKLJUČITVE DOLOČENIH NAKAZANIH GARANCIJ, ZATO ZGORNJA OMEJITEV
MORDA NE VELJA ZA VAS. N21 IN Z NJO POVEZANE DRUŽBE NE ZAGOTAVLJAJO, DA BO VAŠA
UPORABA STORITEV IN/ALI SPLETNE STRANI WWW.N21MOBILE.COM POTEKALA
NEPREKINJENO, BREZ NAPAK ALI BREZ VIRUSOV. VNAŠANJE OSEBNIH PODATKOV IN
SNEMANJE ALI NALAGANJE VSEBIN PREK STORITEV IN/ALI SPLETNE STRANI
WWW.N21MOBILE.COM JE NA LASTNO ODGOVORNOST IN TVEGANJE. ZGOLJ VI BOSTE
ODGOVORNI ZA ŠKODO NA SVOJI NAPRAVI ALI RAČUNALNIŠKEM SISTEMU OZIROMA ZA
IZGUBO PODATKOV, KI SO LAHKO POSLEDICA SNEMANJA ALI NALAGANJA VSEBIN ALI ZARADI
ZANAŠANJA NA TE VSEBINE. SVETUJEMO VAM, DA NAREDITE VARNOSTNE KOPIJE VSEH
VSEBIN. N21 NE ZAGOTAVLJA VARNOSTI IN NE JAMČI ZA PONUDBE TRETJIH STRANK. N21 NE
ZAGOTAVLJA VARNOSTI PODATKOV, KI JIH PRENAŠATE NA ALI IZ SPLETNE STRANI
WWW.N21MOBILE.COM; IN STRINJATE SE, DA PREVZAMETE VARNOSTNO TVEGANJE ZA VSAK
PODATEK, KI GA POSREDUJETE MED UPORABO SPLETNE STRANI WWW.N21MOBILE.COM ALI
NJENIH STORITEV. NE TRDIMO IN NE ZAGOTAVLJAMO, DA STORITVE ALI SPLETNA STRAN
WWW.N21MOBILE.COM VSEBUJEJO POPOLNE IN TOČNE PODATKE. PRIDRŽUJEMO SI
PRAVICO, DA FILTRITAMO, SPREMINJAMO ALI ODSTRANIMO VSEBINE, MEDIJE, PODATKE ALI
DRUGO GRADIVO IZ STORITEV ALI SPLETNE STRANI WWW.N21MOBILE.COM IN IZ IZHAJAJOČE
SPLETNE STRANI ALI STORITEV WWW.N21MOBILE.COM. Čeprav se trudimo, da pravila glede
Vsebin upoštevajo vsi uporabniki, vključno z Registriranimi uporabniki, boste prek Storitev ali
spletne strani www.n21mobile.com morda izpostavljeni Vsebinam, ki kršijo naše Pogoje
uporabe ali so na drug način žaljive. Storitve in spletno stran www.n21mobile.com uporabljate
na lastno odgovornost. Nismo obvezani, a lahko izbrišemo Uporabniški račun in/ali izbrišemo

Vsebine s spletne strani www.n21mobile.com, če ugotovimo ali sumimo, da so Uporabniški
računi ali Vsebine kršili te Pogoje uporabe. Nismo odgovorni za vašo izpostavljenost Vsebinam
na spletnim stranem www.n21mobile.com, najsi te kršijo naše pravilnike glede vsebine ali ne.
Razumete, da podatki in mnenja v Vsebinah, ki so jih naložile tretje stranke, izražajo izključno
misli avtorja in jih mi ne zagovarjamo niti ni nujno, da izražajo naša prepričanja.
B. Omejitev odškodninske odgovornosti UPORABA STORITEV N21, SPLETNE STRANI
WWW.N21MOBILE.COM, NAŠIH IZDELKOV IN KATERIHKOLI VSEBIN JE NA VAŠO LASTNO
ODGOVORNOST. N21 IN Z NJO POVEZANE DRUŽBE NE BODO V NOBENEM PRIMERU
ODGOVORNE ZA KAKRŠENKOLI POSREDNO, NENAMERNO, POSLEDIČNO, KAZENSKO ALI
POSEBNO ODŠKODNINO V POVEZAVI S TEMI POGOJI UPORABE, NE GLEDE NA TO ALI SO BILE
TE OKOLIŠČINE PREDVIDLJIVE IN NITI ČE JE BIL N21 OPOZORJEN, DA BODO TAKŠNI
ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI VERJETNI. VIŠINA ODŠKODNINE, KI JO BO N21 ODŠTEL ZA VSAKO IN
ZA VSE ZAHTEVKE V POVEZAVI S TEMI POGOJI UPORABE V NOBENEM PRIMERU NE BO SMELA
PREKORAČITI VSOTE VAŠIH NAROČNIN ALI NABAVNE CENE IZDELKOV, KI STE JIH KUPILI PRI
NAS (PRISTOJNA ZAKONODAJA V PRIMERU POŠKODBE LAHKO ZAHTEVA VIŠJO ODŠKODNINO).
RAZUMETE, DA JE TA OMEJITEV ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI KLJUČEN POGOJ
SODELOVANJA MED VAMI IN N21, KI JE POTREBEN ZA ZAGOAVLJANJE SPLETNE STRANI
WWW.N21MOBILE.COM, STORITEV IN VSEH VSEBIN. N21 BREZ TE OMEJITVE NE BI MOGEL
OMOGOČATI DELOVANJA SPLETNE STRANI WWW.N21MOBILE.COM ALI STORITEV. STRINJATE
SE S TEM, DA NE BOMO ODŠKODNINSKO ODGOVORNI NE VAM NITI DRUGIM STRANKAM ZA
KAKRŠNOKOLI OMEJITEV DOSTOPA DO STORITEV ALI SPLETNE STRANI
WWW.N21MOBILE.COM ALI ZA IZBRIS VAŠEGA UPORABNIŠKEGA RAČUNA ALI VSEBIN.
C. Odškodnine Do najvišjega obsega, ki ga dopušča pristojna zakonodaja, se strinjate s tem, da
boste zagovarjali, ščitili in branili N21, njegove uradnike, vodje, zaposlene in agente pred in
proti vsakršnimi in vsemi odškodninskimi zahtevki tretjih strank, vključno z odškodninami,
obveznostmi, izgubo, dolgovi in stroški (vključno z, a ne omejeno na odvetniške stroške), ki so
posledica katere od navedenih okoliščin: (1) vaše uporabe in dostopa do spletne strani
www.n21mobile.com, Storitev, Vsebin in/ali naših izdelkov, (2) vaše kršitve kateregakoli od
navedenih Pogojev uporabe, (3) vaše kršitve pravic tretjih strank, ki brez omejitev vključujejo
avtorske, lastninske pravice ali pravico do zasebnosti, ali (4) zahtevke, v katerih naj bi vaše
Vsebine povzročile škodo tretjim strankam. Ta obramba in zaveza do odškodnine presega
okvire teh Pogojev uporabe in vaše uporabe spletne strani www.n21mobile.com, Storitev,
Vsebin in/ali naših izdelkov.
V. RAZNO
A. Avtorske pravice Če menite, da so vaše avtorske pravice kršile Vsebine ali Ponudbe tretjih
strank, dostopne na spletni strani www.n21mobile.com, nam prosim pišite na
info_si@n21.com.
B. Prenos Teh Pogojev uporabe ali pravic in licenc, ki jih podeljujejo, ne smete posredovati ali
prenesti na druge, lahko pa jih brez omejitev prenaša N21.
C. Zlorabe Vse težave, žaljivo vsebino, kršitve pogojev in/ali zlorabe prosimo prijavite na
info_si@n21.com.
D. Spremembe pogojev Te Pogoje uporabe lahko ob predhodnem obvestilu občasno
spremenimo. Te spremembe bodo veljavne po objavi na spletni strani www.n21mobile.com ali
na naši spletni strani, na katero boste usmerjeni na spletni strani www.n21mobile.com. Če se s

spremembami ne strinjate, je vaš edini protiukrep prenehanje uporabe spletne strani
www.n21mobile.com in Storitev. Nadaljnja uporaba Storitev in spletne strani
www.n21mobile.com po objavi teh sprememb pomeni, da ste s spremembami seznanjeni in s
spremenjenimi Storitvami zadovoljni. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli brez predhodnega
obvestila ukinemo spletno stran www.n21mobile.com in/ali storitve. Nismo odgovorni ne vam
ne tretjim strankam, če izvršimo našo pravico do sprememb ali ukinitve Storitev ali spletne
strani www.n21mobile.com.
E. Splošna določila
1. Strinjate se, da boste upoštevali vse zakone, pravila in odločbe, ki so povezane z vašo
uporabo spletne strani www.n21mobile.com, Storitev, naših izdelkov in Vsebin. Če bivate
zunaj ZDA in/ali ste državljan druge države in želite posredovati podatke, nalagati Vsebine
ali ustvariti račun pri N21, ste seznanjeni z in se strinjate, da se podatki obdelujejo in
pošiljajo v Združene države Amerike. Vaš vnos podatkov pomeni, da se s tem strinjate.
Seznanjeni ste z in sprejemate, da so zakoni glede obdelave osebnih podatkov v Združenih
državah Amerike bolj ohlapni kot zakoni v vaši državi. Z uporabo spletne strani
www.n21mobile.com ste seznanjeni z in se strinjate, da bodo vaši podatki uporabljani pod
zakoni o varovanju zasebnosti Združenih držav Amerike.
2. Ti Pogoji uporabe, vključno s PRAVILNIKOM O ZASEBNOSTI, in drugimi ločenimi pogoji,
navedenimi in priloženimi tukaj, ter druga pravna obvestila, ki jih N21 objavi na spletni
strani www.n21mobile.com, sestavljajo celoten pravni dogovor med vami in N21, povezan
s spletno stranjo www.n21mobile.com in Storitvami.
3. Nobena kršitev katerikoli določbe teh Pogojev uporabe se ne sme smatrati kot nadaljnja ali
kontinuirana kršitev teh Pogojev ali kakršnihkoli drugih pogojev in neuspeh vključitve
katerikoli pravice ali pogoja s strani N21 v te pogoje nima za posledico kršitev tega pogoja.
4. Če pristojno sodišče ugotovi, da je katerakoli od določb teh Pogojev uporabe neveljavna,
potem ostale veljavne določbe teh Pogojev ostajajo v polni veljavi.
5. Strinjate se, da vam N21 in drugi pošiljajo emaile, povezane s poslom, vključno z
nadgraditvami, promocijami izdelkov, motivacijsko gradivo in druge informacije.
6. Pogoji in določbe tega Pravnega dogovora ne bodo dejavnik odločanja za ali proti stranko
zgolj zaradi tega, ker je stranka ali pravni zastopnik stranke osnoval ta Pravni dogovor.
Členi, paragrafi in sekcije tega Pravnega dogovora so postavljeni zgolj zaradi preglednosti in
se nanje ne morete obračati z namenom reševanja vprašanj glede interpretacije in sestave.
7. Nič v tem Pravnem dogovoru ne ustvarja partnerstva, skupnega posla, agenture, franšize,
prodajnega zastopstva ali zaposlitve med strankama, saj ste nosilec samostojnega posla in
ne zastopnik N21.
F. Zakon o avtorskih pravicah Digital Millenium Copyright Act – Obvestilo DMCA1. Delujemo v skladu z določbami zakona o avtorskih pravicah Digital Millenium Copyright
Act, ki se nanaša na ponudnike spletnih storitev (17 U.S.C, §512, dopolnjeno). Če imate
pritožbe v zvezi z gradivom, objavljenim prek Storitev, lahko pišete našemu agentu na ta
naslov:
Network TwentyOne International Inc., 7320 McGinnis Ferry Road, Suwanee, Georgia
30024

Email: alivingston@network.21com
Obvestila glede gradiv, ki naj bi prek naših storitev kršila pravice intelektualne lastnine,
moraja vsebovati naslednje podatke:
•
•
•
•
•

•

Elektronski ali fizični podpis osebe, ki je pooblaščena za ukrepanje v imenu osebe,
katere avtorske ali druge pravice so kršene;
opis avtorsko zaščitenega dela ali druge intelektualne lastnine, katere pravice naj bi
bile kršene;
opis gradiva, ki naj bi kršil avtorske pravice in kje med Storitvami se nahaja;
vaš naslov, telefonska številka in naslov elektronske pošte (email);
izjava, da ste v dobri veri prepričani, da uporaba gradiva ali Storitev, na katere se
pritožba nanaša, ni potrjena s strani lastnika avtorskih pravic, njegovvih agentov ali
pravnih zastopnikov; in
izjava, da so vsi podatki v vaši prijavi točni in da ste lastnik intelektualne lastnine in
avtorskih pravic oziroma pooblaščeni s strani lastnika avtorskih pravic, v nasprotnem
primeru ste lahko kaznovani zaradi krivega pričanja.

2. Večkratni kršitelji. N21 bo brez obvestila nemudoma ukinil uporabniške račune
uporabnikom, ki jih N21 označi za »večkratne kršitelje«. Večkratni kršitelj je uporabnik, ki je
bil več kot dvakrat opozorjen, da krši Pogoje uporabe in/ali so mu več kot dvakrat odstranili
Vsebine iz Storitev.

Posodobljeno 13. junija 2017

