
FAQ FRENDI IN FLIRT 

Kje lahko dostopam do svojega starega profila Frendi in Flirt? 

Vsi člani ste bili preko elektronske pošte obveščeni o spremembi, obvestili smo vas tudi, kje lahko še 

vedno dostopate do svojega starega profila. Do nadaljnjega lahko uporabniki dostopate do starega 

profila Frendi in Flirt na ff.24ur.com. O morebitnih nadaljnjih spremembah starega servisa Frendi in 

Flirt vas bomo pravočasno obvestili.  

 

Ali lahko stari člani Frendi in Flirt do prenovljenega servisa Frendiinflirt.si dostopamo s starim 

uporabniškim imenom in geslom? 

Ne, to je nova storitev. Če želiš postati član novega servisa Frendiinflirt.si, se moraš na novo 

registrirati in prijaviti z novim uporabniškim imenom in geslom ter si ustvariti nov profil. 

 

Ali smo stari člani Frendi in Flirt avtomatsko postali člani novega servisa Frendiinflirt.si? 

Ne. Prenosa profilov iz starega v nov servis nismo izvedli avtomatsko, kar pomeni, da na novem 

Frendiinflirt.si še ni tvojega profila. Če želiš postati član Frendiinflirt.si, se moraš na novo registrirati in 

prijaviti z novim uporabniškim imenom in geslom ter si ustvariti nov profil. 

 

Ali se mi z novo registracijo na prenovljenem servisu Frendiinflirt.si posledično ukine moj star profil 

in se izbrišejo vse moje naložene vsebine? 

Ne, za zdaj vse tvoje vsebine (video, foto, blogi), naložene na starem profilu, ostanejo nedotaknjene 

in dostopne na ff.24ur.com. 

 

Kako lahko ukinem svoj profil na starem servisu? 

Za izbris profila iz starega servisa, ki je po novem dostopen na ff.24ur.com, nam pošlji elektronsko 

sporočilo na frendiinflirt@podpora.24ur.com. V sporočilu napiši, da si želiš izbrisati svoj uporabniški 

profil in zraven obvezno pripiši svoje uporabniško ime. Zaradi preprečevanja zlorab nam piši iz e-

naslova, s katerim si se registriral. Tvoj uporabniški profil bo izbrisan v najkrajšem možnem času, o 

tem te bomo tudi obvestili na tvoj e-naslov. Pozor, ob izbrisu bodo izbrisani vsi tvoji podatki! 

 

Kakšna je razlika med starim in novim servisom? 

Star servis uporabnikom poleg prijateljevanja, flirtanja in klepetanja omogoča tudi nalaganje 

fotografij, videovsebin in blogov. 
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Nov servis Frendiinflirt.si uporabnike povezuje in jim omogoča dogovarjanje za zmenke v treh 

kategorijah: Ljubezen, Seks, Gej, kar nadgrajuje stari servis.  

 

Ali se lahko na prenovljenem portalu Frendiinflirt.si povezujem s člani iz  drugih držav? 

Da, gre za mednarodno storitev. 
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