Pogodba o ID za BlackBerry
Pogodba o ID za BlackBerry ali (v nadaljevanju: pogodba) predstavlja zakonsko pogodbo med
podjetjem Research In Motion Limited oz. njegovo podružnico ali povezanim podjetjem, navedenim
v licenčni pogodbi za aplikacijo BlackBerry (BBSLA), ki je v skladu z veljavno zakonodajo v vaši
državi (v nadaljevanju: RIM), ter:
a) vami osebno in se nanaša na:
i.

vzpostavitev in administracijo vašega ID za BlackBerry (kot je določeno v točki
Pogoji uporabe ID za BlackBerry); ter

ii.

osebni dostop do storitev, dostopnih z ID za BlackBerry, ter njihovo uporabo (kot je
določeno v točki Pogoji uporabe storitev, dostopnih z ID za Blackberry); ter

b) podjetjem ali drugo pravno osebo, katere zakoniti zastopnik ste (v nadaljevanju: vaša
organizacija) in se nanaša na dostop vaše organizacije do katerihkoli storitev, dostopnih z
ID za BlackBerry, ter njihovo uporabo,
v obeh primerih: ("vi").
S KLIKOM NA "STRINJAM SE" POTRJUJETE, DA STE PREBRALI IN DA RAZUMETE IN
SPREJEMATE TO POGODBO. PROSIMO, DA SE NAJPREJ SEZNANITE S TO POGODBO,
VKLJUČNO Z VSEMI DRUGIMI DOKUMENTI, KI SO VKLJUČENI S SKLICEVANJEM, TER
LICENČNO POGODBO ZA APLIKACIJO BLACKBERRY (BBSLA) IN PRAVILNIKOM O
ZASEBNOSTI PODJETJA RIM, IN ŠELE NATO SPODAJ KLIKNETE "STRINJAM SE". ČE SE S
TO POGODBO NE STRINJATE, SE NE MORETE REGISTRIRATI ZA ID ZA BLACKBERRY (KOT
JE DOLOČENO SPODAJ) IN NE MORETE DOSTOPATI DO STORITEV, DOSTOPNIH Z ID ZA
BLACKBERRY, NITI JIH UPORABLJATI.
Te pogodbe ne morete skleniti oz. se ne morete prijaviti za ID za Blackberry (kot je določeno
spodaj), če niste: (a) starejši od osemnajst (18) let; in (b) polnoletni v skladu z zakonodajo, veljavno
v vaši državi
A.

POGOJI UPORABE ID ZA BLACKBERRY ID
1. ID za BlackBerry. Za dostop do nekaterih storitev podjetja RIM in storitev tretje osebe (v
nadaljevanju: storitve, dostopne z ID za BlackBerry) boste potrebovali ID za BlackBerry, ki
ga lahko pridobite tako, da izpolnite obrazec za prijavo za ID za BlackBerry.
2. Registracija za ID za BlackBerry. Na obrazec prijave morate vnesti elektronski naslov, ki
ga želite uporabljati za vaš ID za Blackberry, podatke o uporabniku ter ustvariti geslo za
dostop do vašega ID za BlackBerry. Ko enkrat pridobite ID za BlackBerry, se z njim lahko
identificirate kot posameznik, kadar uporabljate storitve, dostopne z ID za BlackBerry.
Zavedajte se, da ID za BlackBerry v vseh primerih pridobite kot posameznik. Če
uporabljate storitve, dostopne z ID za BlackBerry, v imenu vaše organizacije, ima lahko
vaša organizacija svoj račun pri podjetju RIM oz. ustrezni tretji osebi, vendar pa morate še
vedno uporabiti ID za BlackBerry, da se identificirate kot pooblaščeni uporabnik tega
računa.
3. Odgovornost glede ID za BlackBerry. Vaš ID za BlackBerry ni prenosljiv na nobeno
drugo osebo. Odgovorni ste za ohranjanje zaupnosti in varnosti gesla ter vse vrste uporabe
vašega ID za BlackBerry. Strinjate se, da boste: (a) posredovali resnične, pravilne, veljavne
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in popolne podatke o sebi, kot jih zahtevajo ustrezni obrazci za registracijo; ter (b) po
potrebi redno posodabljali te podatke, da bodo ves čas resnični, pravilni, veljavni in popolni.
4. Obveščanje podjetja RIM. Strinjate se: (i) da boste nemudoma obvestili podjetje RIM o
vsaki nepooblaščeni uporabi vašega gesla in vašega ID za BlackBerry oz. o kakršnikoli
drugi povezani varnostni kršitvi, in (ii) da se boste po vsaki seji odjavili od storitev,
dostopnih z ID za BlackBerry, kjer je ta možnost na voljo. Potrjujete in strinjate se, da RIM
ni odgovoren za nobeno škodo ali izgubo, ki bi izhajala iz vaše uporabe ID za BlackBerry
oz. neupoštevanje zgoraj navedenega.
5. Zaprtje vašega ID za BlackBerry. Vaš ID za BlackBerry lahko kadar koli zaprete tako, da
podjetju RIM pošljete zahtevo za zaprtje.
6. Zaprtje ID za BlackBerry s strani podjetja RIM. Ob upoštevanju morebitnih nasprotnih
določb iz aneksa za določeno storitev, dostopno z ID za BlackBerry, lahko podjetje RIM po
lastni presoji, brez potrebe po uporabi sodnih pozivov in administrativnih zaslišanj ali
sprožanju sodnih postopkov, zapre ali začasno onemogoči vaš ID za BlackBerry, in sicer iz
kateregakoli razloga, vključno vendar ne omejeno na: (a) kršitve te pogodbe ali drugih
pogodb ali smernic, povezanih s pogodbo, (b) zahteve organov kazenskega pregona ali
drugih državnih organov, (c) nepričakovana tehnična ali varnostna vprašanja oz. težave, (d)
dlje časa trajajoča obdobja nedejavnosti, (e) vaša vpletenost v goljufive, protipravne in/ali
nezakonite dejavnosti.
7. Posledice zaprtja. Zaprtje vašega ID za BlackBerry povzroči naslednje: (a) izbris vašega
gesla, ob upoštevanju morebitnih nasprotnih določb iz aneksa za določeno storitev,
dostopno z ID za BlackBerry, pa tudi izbris vseh povezanih podatkov, datotek in vsebin,
povezanih z vašim ID za BlackBerry (ali katerimkoli njegovim delom); zaprtje ali začasno
onemogočenje vašega ID za BlackBerry pa povzroči (b) prekinitev, omejitev, začasno
onemogočenje ali prepoved nadaljnje uporabe vseh ali dela storitev, dostopnih z ID za
BlackBerry. Strinjate se, da podjetje RIM niti vam niti katerikoli tretji osebi ni odgovoren za
zaprtje ali začasno onemogočenje vašega ID za BlackBerry oz. za katero koli omejitev,
začasno onemogočenje ali prepoved nadaljnje uporabe vseh ali dela storitev, dostopnih z
ID za BlackBerry, ki izhajajo iz tega.
B.

POGOJI UPORABE STORITEV, DOSTOPNIH Z ID ZA BLACKBERRY
1. Za dostop do storitev, dostopnih z ID za BlackBerry, se morate strinjati s to pogodbo. V
zvezi z vašim dostopom in uporabo storitev, dostopnih z ID za BlackBerry, ta pogodba
vključuje pogoje veljavne licenčne pogodbe za aplikacijo BlackBerry ("BlackBerry Solution
License Agreement" oz. BBSLA), po kateri podjetje RIM omogoča storitve podjetja RIM za
aplikacijo BlackBerry (prej znana pod imenom "licenčna pogodba za programsko opremo
BlackBerry"), kot so bile spremenjene s temi pogoji uporabe storitev, dostopnih z ID za
BlackBerry (v nadaljevanju: pogoji uporabe storitev). Licenčna pogodba za aplikacijo
BlackBerry je na voljo na spletni strani www.blackberry.com/legal. Storitve, dostopne z ID
za BlackBerry, so imenovane "storitve" in so del aplikacije BlackBerry, kot te izraze
opredeljuje licenčna pogodba za aplikacijo BlackBerry. Za namene te pogodbe se
sklicevanje na pogodbo v licenčni pogodbi za aplikacijo BlackBerry šteje za sklicevanje na
to pogodbo. Prosimo, da se pred klikom na "STRINJAM SE" seznanite z vsebino teh
pogojev uporabe, Pravilnikom o zasebnosti podjetja RIM in licenčno pogodbo za aplikacijo
BlackBerry.
2. Aneksi. Za določeno storitev, dostopno z ID za BlackBerry, bo morda potrebno skleniti
aneks k tej pogodbi (v nadaljevanju: aneksi). S sprejetjem aneksa za določeno storitev,
dostopno z ID za BlackBerry, postane aneks del te pogodbe, nanaša pa se le na te storitve,
dostopne z ID za BlackBerry. V primeru kakršnegakoli neskladja med pogodbo in aneksom
ali aneksi velja vsebina aneksa, toda le v obsegu, ki zadeva neskladje.
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3. Dolžnosti ob prijavi. V zvezi s storitvami, dostopnimi z ID za BlackBerry, po tej pogodbi se
strinjate, da boste: (a) posredovali resnične, pravilne, veljavne in popolne podatke o sebi,
kot jih zahtevajo ustrezni obrazci za registracijo (v nadaljevanju: registracijski podatki); ter
(b) redno posodabljali registracijske podatke, da bodo ves čas resnični, pravilni, veljavni in
popolni.
4. Predložene vsebine. Razen če ni izrecno določeno v pogodbi ali v aneksu k pogodbi, se ta
pogodba ne nanaša na prenos lastništva informacij, podatkov, besedila, programske
opreme, glasbe, zvoka, fotografij, grafične podobe, video posnetkov, sporočil, kod ali drugih
materialov (v nadaljevanju: vsebina), ki jih predložite ali dajete na uporabo v povezavi s
katerokoli storitvijo za ID za BlackBerry (v nadaljevanju: vaša vsebina). Za svojo vsebino,
ki jo objavite na javno dostopnih spletnih straneh ali za vse druge dejavnike javnega
dostopa storitev, dostopnih z ID za BlackBerry, dajete RIM svoje povsod veljavno, popolno,
trajno, nepreklicno, prenosno, brezplačno in neizključno soglasje za uporabo, distribucijo,
reprodukcijo, spreminjanje, prilagajanje, javno izvajanje in javno objavo vaše vsebine, kot je
to smiselno pri zagotavljanju in upravljanju storitev, dostopnih z ID za BlackBerry.
5. Poslovni račun. Če ste podjetje ali druga pravna oseba, boste morda za dostop do
storitev, dostopnih z ID za BlackBerry, morali pridobiti ali vnesti ID za poslovni račun. Če
ste pooblaščeni s strani vaše organizacije, računa vaše organizacije ni dovoljeno uporabljati
za osebne namene in ni prenosljiv na katerokoli drugo osebo. Odgovorni ste za ohranjanje
zaupnosti in varnosti gesla, ter vse vrste uporabe vašega ID za poslovni račun. Strinjate se,
da boste: (a) posredovali resnične, pravilne, veljavne in popolne podatke o sebi, kot jih
zahtevajo ustrezni obrazci za registracijo; ter (b) po potrebi redno posodabljali te podatke,
da bodo ves čas resnični, pravilni, veljavni in popolni.
6. Narava vsebine storitev, dostopnih z ID za BlackBerry. Za vašo vsebino ste v celoti
odgovorni vi in ne podjetje RIM. Podjetje RIM ne nadzoruje vaše vsebine ali vsebin drugih
oseb, ki so lahko dostopne preko storitev, dostopnih z ID za BlackBerry, zato podjetje RIM
ne jamči za pravilnost, celovitost ali kakovost takšne vsebine in zanjo ni odgovoren.
Seznanjeni ste, da boste kot uporabnik storitev, dostopnih z ID za BlackBerry, morda
izpostavljeni vsebinam, ki so za vas žaljive, nespodobne ali sporne. Podjetje RIM in
njegove pooblaščene osebe imajo pravico (a ne tudi hkrati dolžnosti), da po lastni presoji
pregledajo, zavrnejo ali odstranijo katerekoli vsebine. Podjetje RIM lahko določi pravila
glede splošnih praks in omejitev glede uporabe storitev, dostopnih z ID za BlackBerry,
vključno brez omejitve največjega števila dni, kolikor bo sporočilo/objava ali druga vsebina
na voljo v povezavi s storitvami, dostopnimi z ID za BlackBerry, vi pa se strinjate, da
podjetje RIM ne nosi nobene odgovornosti za izbris ali nezmožnost shranjevanja katerekoli
vsebine.
Nadalje, podjetje RIM ne izjavlja, da je celotna vsebina storitev, dostopnih z ID za
BlackBerry, primerna in dostopna za uporabo kjerkoli, vključno z lokacijami, kjer so
dostopne storitve z ID za BlackBerry omogočene, ter vam ni dovoljeno dostopati do vsebine
na lokacijah, kjer je le-ta nezakonita.
7. Pravila vedenja. Strinjate se, da storitev, dostopnih z ID za BlackBerry, ne boste
uporabljali oz. skušali uporabljati za naslednje namene:
a. nalaganje, razpošiljanje, pošiljanje po elektronski pošti, prenos ali omogočanje dostopa
do nelegalnega ali neavtoriziranega oglaševanja, promocijskega materiala, "nezaželene
elektronske pošte", "nenaročene elektronske pošte", "verižnih pisem", "piramidnih
sistemov" ali drugih oblik akviziterske prodaje, razen na tistih področjih, ki so temu
namenjena;
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b. nalaganje, razpošiljanje, pošiljanje po elektronski pošti, prenos ali omogočanje dostopa
do informacij, programske opreme, orodja ali drugega materiala, ki vsebuje (i) virus,
trojanskega konja, črva, stranska vrata, mehanizem za zaustavitev sistema,
zlonamerne programe, vohljača, računalniški program za nabiranje naslovov ali
vohunske programe; ali (ii) druge programske opreme, orodja ali materiale, ki bi lahko
(A) imeli škodljiv vpliv na delovanje, (B) onemogočili, pokvarili ali poškodovali ali (C)
omogočili nepooblaščen dostop ali preprečili dostop ali omogočili uporabo za
nepooblaščene ali neprimerne namene programske opreme, strojne opreme, storitev,
sistemov ali podatkov (v nadaljevanju: zlonamerno programje) (če ugotovite, da gre
pri storitvah, dostopnih z ID za BlackBerry, za zlonamerno programje, ste o tem takoj
dolžni obvestiti podjetje RIM);
c. zbiranje ali shranjevanje osebnih podatkov o drugih uporabnikih brez izrecnega pisnega
soglasja teh uporabnikov;
d. za kršitev pravil vedenja ali drugih smernic, ki se nanašajo na storitve, dostopne z ID za
BlackBerry, ali dela teh storitev;
e. brez izrecnega privoljenja podjetja RIM in v kolikor pri tej omejitvi ne gre za kršitev
veljavne zakonodaje, za reproduciranje, kopiranje, obratni inženiring, prodajo,
trgovanje, ponovno prodajo ali izkoriščanje za komercialne namene dela ali uporabo ali
dostop do storitev, dostopnih z ID za BlackBerry, ali do izdelkov, informacij ali drugih
materialov, do katerih vam je v skladu s storitvami, dostopnimi z ID za BlackBerry,
zagotovljen dostop ali poskus le-tega;
f.

na kakršenkoli način, ki lahko kakorkoli poškoduje, onemogoči, preobremeni ali
škoduje storitvam, dostopnim z ID za BlackBerry, (ali omrežju oz. omrežjem, povezanim
s tako stranjo ali storitvami) ali moti uporabo ali uživanje vseh ali dela storitev,
dostopnih z ID za BlackBerry. Ne smete nepooblaščeno dostopati do storitev, dostopnih
z ID za BlackBerry, drugih računov, računalniških sistemov ali mrež, povezanih s
storitvami, dostopnimi z ID za BlackBerry, tako da bi poskušali vdreti v računalniški
sistem, zlomiti geslo ali na kakršenkoli drug način. Ne smete pridobiti ali poskušati
pridobiti nikakršnih materialov ali informacij na noben drug način, kot preko materialov
in informacij, ki so vam posredovani preko storitev, dostopnih z ID za BlackBerry;

g. objavo, razpošiljanje, nalaganje, distribucijo ali širjenje neprimernih, sramotnih,
obrekljivih, škodljivih, obscenih, neprimernih ali nelegalnih tem, imen, materialov ali
informacij;
h. nalaganje, razpošiljanje, prenos, komunikacijo ali omogočanje dostopa do materialov:
(i) ki jih nimate pravice širiti, niti po zakonu, niti v skladu s pogodbo, in ki predstavljajo
kršitev dolžnosti (kot na primer programsko opremo, ki je zaščitena z zakoni o
intelektualni lastnini, notranje informacije, informacije o geslu, lastniške in zaupne
informacije, do katerih imate dostop v skladu z zakonodajo o zaposlitvi ali pogodbami o
nerazkritju informacij); ali (ii) ki škodujejo ali bi lahko posegale v patent, blagovno
znamko, poslovno skrivnost, avtorske pravice ali druge lastniške pravice katerekoli
strani;
i.

oglaševanje ali ponujanje v prodajo ali nakup blaga ali storitev za kakršnikoli namen
poslovanja, razen v primeru, da taka storitev, dostopna z ID za BlackBerry, izrecno
dovoljuje takšna sporočila;
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j.

kopiranje vsebine s foruma in distribucija posameznikom, ki niso uporabniki storitev,
dostopnih z ID za BlackBerry, ali dela teh storitev, katerim je bil omogočen dostop do
vsebine; ali

k. prevzemanje identitete fizične ali pravne osebe oz. kakršnokoli napačno navajanje ali
razlaganje vaše povezave z določeno fizično ali pravno osebo oz. ustvarjanje lažne
identitete z namenom zavajati druge.
8. Mednarodna uporaba. Do nekaterih storitev, dostopnih z ID za BlackBerry, je mogoče
dostopati kjerkoli po svetu, tudi če ta območja podjetje RIM ne navaja med državami, v
katerih je mogoče dostopati do računa oz. do storitev, dostopnih z ID za BlackBerry, vendar
velja, da v teh državah do vsebin dostopate na lastno pobudo in ste tako sami odgovorni za
uporabo v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi, tudi tistimi, ki urejajo uvoz, izvoz,
uporabo, prenos in/ali sporočanje storitev, dostopnih z ID za BlackBerry, in z njimi
povezanih vsebin. Prosimo, da se pozanimate, na katerih območjih podjetje RIM omogoča
dostop do storitev, dostopnih z ID za BlackBerry, in povezanih vsebin, in kje so ti izdelki,
orodja, storitve in drugi materiali dostopni.
9. Spremembe storitev, dostopnih z ID za BlackBerry. Podjetje RIM si pridržuje pravico, da
lahko kadarkoli občasno preoblikuje ter začasno ali trajno prekine delovanje dela storitev,
dostopnih z ID za BlackBerry, s predhodnim obvestilom ali brez. Soglašate, da podjetje RIM
vam oz. tretji osebi ne odgovarja za kakršnokoli prilagoditev, prekinitev ali zaustavitev
delovanja katerekoli storitve, dostopne z ID za BlackBerry (ali dela storitve).
10. Tretje osebe. Vsa vaša sporočila in/ali promet s tretjimi osebami preko ali v povezavi s
katerokoli storitvijo, dostopno z ID za BlackBerry, vključno s plačilom ali dostavo blaga ali
storitvijo tretje osebe, ter katerikoli drugi pogoji, garancije ali izjave, povezane s takšnimi
posli, zadevajo le vas in tretjo osebo. Soglašate, da podjetje RIM nikakor ni pristojno ali
odgovorno za morebitno škodo ali poškodbo, ki bi nastala pri teh poslih.
11. Pravice intelektualne lastnine. Kot imetnik ID za BlackBerry potrjujete, da lahko storitve,
dostopne z ID za BlackBerry, omogočajo oz. vsebujejo informacije, podatke, besedila,
sporočila, dela, izdelke, programsko opremo, glasbo, zvoke, fotografije, slike, grafične
podobe, blagovne znamke, imena izdelkov, logotipe, video posnetke, priloge,
hiperpovezave in druge vsebine, materiale in storitve, ki jih zagotavlja podjetje RIM ali
njegovi dobavitelji (v nadaljevanju skupaj: "vsebina podjetja RIM"). Vsebino podjetja RIM
lahko uporabljate le za osebno uporabo in v skladu z licenčnimi pogoji, ki veljajo za storitve,
dostopne z ID za BlackBerry.
12. Zahtevki zaradi kršitev pravice intelektualne lastnine.
Če obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je prišlo do kakršnihkoli kršitev vaših avtorskih
pravic ali pravic intelektualne lastnine, sporočite podjetju RIM na elektronski naslov
legalinfo@rim.com naslednje podatke:
a. elektronski ali fizični podpis osebe, ki je pooblaščena, da zastopa lastnika avtorske
pravice ali interesov iz intelektualne lastnine;
b. opis zaščitenega avtorskega dela ali dela, za katerega velja varstvo pravice
intelektualne lastnine, kjer je po vašem mnenju prišlo do kršitve;
c. opis, kje točno se na strani nahaja material, na katerega se ta kršitev nanaša;
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d. svoj naslov, telefonsko številko in elektronski naslov;
e. svojo izjavo, da ste trdno prepričani, da napačne uporabe ni odobril lastnik intelektualne
pravice, njegov zastopnik ali zakon; in
f.

svojo izjavo, da pod kazensko in odškodninsko odgovornostjo izjavljate, da so zgoraj
omenjeni podatki v vašem obvestilu točni in da ste lastnik avtorske pravice ali pravice iz
intelektualne lastnine oz. da ste pooblaščeni, da zastopate lastnika avtorske pravice ali
pravice iz intelektualne lastnine.

13. Zaprtje.
a. Svoj poslovni račun za storitve, dostopne z ID za BlackBerry, lahko kadarkoli zaprete in
se s tem odpoveste dostopu do storitev, dostopnih z ID za BlackBerry, in sicer tako, da
podjetju RIM pošljete zahtevo za zaprtje.
b. Poleg pravice podjetja RIM do zaprtja, ki so določene v licenčni pogodbi za aplikacijo
BlackBerry in ob upoštevanju morebitnih nasprotnih določb iz aneksa za določeno
storitev, dostopno z ID za BlackBerry, ima podjetje RIM pravico, da po lastni presoji,
brez potrebe po uporabi sodnih pozivov in administrativnih zaslišanj ali sprožanju
sodnih postopkov, brez vnaprejšnjega obvestila prekine to pogodbo, zapre Vaš poslovni
račun za storitve, dostopne z ID za BlackBerry, oz. določen aneks k tej pogodbi ter
omeji ali začasno onemogoči vaš dostop do vseh storitev, dostopnih z ID za BlackBerry,
in sicer iz katerega koli razloga, kar med drugim vključuje tudi naslednje: (a) kršitve te
pogodbe ali drugih pogodb ali smernic, povezanih s to pogodbo, (b) zahteve organov
kazenskega pregona ali drugih državnih organov, (c) zaustavitve delovanja ali
materialnih sprememb storitev, dostopnih z ID za BlackBerry (ali dela storitve), (d)
nepričakovana tehnična ali varnostna vprašanja oz. težave, (e) dlje časa trajajoča
obdobja nedejavnosti, (f) vaša vpletenost v goljufive, protipravne oz. nezakonite
dejavnosti, ali (g) neplačevanje pristojbin ali stroškov, ki so vam nastali v zvezi s
storitvami, dostopnimi z ID za BlackBerry. Nadalje se strinjate, da podjetje RIM niti vam
niti tretji osebi ne odgovarja za prekinitev pogodbe o ID za BlackBerry, aneksa k tej
pogodbi, zaprtje vašega poslovnega računa ali omejitev oz. začasno onemogočenje
vašega dostopa do storitev, dostopnih z ID za BlackBerry.
C.
SPREMEMBE POGOJEV. Poleg načina, na katerega lahko podjetje RIM posodobi ali
dopolni licenčno pogodbo za aplikacijo BlackBerry, kot je to določeno s to pogodbo, si podjetje RIM
pridržuje pravico, da po lastni presoji spremeni tudi to pogodbo, in sicer glede na zakonske
spremembe oz. spremembe razlage veljavnih zakonov s strani podjetja RIM, ter te posodobitve in
dopolnitve pogojev uporabe objavi na spletni strani http://www.blackberry.com/legal. Začetek
veljavnosti posodobitev ali dopolnitev bo objavljen v posodobljenih ali dopolnjenih pogojih uporabe.
Posodobitve in dopolnitve te pogodbe ne veljajo za nazaj. Ob prvem naslednjem dostopu do
storitev, dostopnih z ID BlackBerry, se boste morali seznaniti s posodobljeno in dopolnjeno
različico teh pogojev za uporabo računa ter jih potrditi.

Pregledano: 10. marec 2011

Strinjam se
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Ne strinjam se
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