
Pogoji in navodila storitve SMS donacija 
»za Društvo za cistično fibrozo« 

  
 
I. SPLOŠNO 
 
Ponudnik in organizator storitve SMS donacija »za Društvo za cistično fibrozo« je Društvo za cistično 
fibrozo Slovenije, Troštova ulica 5, 1292 Ig (v nadaljevanju: organizator).  
 
Ponudnik komunikacijske poti je Telemach, širokopasovne komunikacije d.o.o., Cesta Ljubljanske 
brigade 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telemach). 
 
Ti pogoji in navodila storitve SMS donacija »za Društvo za cistično fibrozo«, opredeljujejo pogoje in 
navodila za sodelovanje in uporabo storitve SMS donacija»za Društvo za cistično fibrozo« (v 
nadaljevanju: SMS donacija).  
 
Pri storitvi SMS donacija lahko sodelujejo vsi predplačniki in naročniki mobilnih storitev Telemach (v 
nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefoni omogočajo pošiljanje in prejemanje kratkih SMS 
sporočil.  
 
Uporabniki Telemachovega predplačilnega sistema lahko storitev uporabljajo, dokler je stanje na 
računu pozitivno in dovolj visoko. Priporočamo, da pred začetkom uporabe storitve preverite stanje na 
računu. 
 
II. NAMEN  
 
Namen storitve SMS donacija je zbiranje sredstev za Društvo za cistično fibrozo. Vsa zbrana sredstva iz 
naslova uporabe storitve SMS donacija s strani Telemachovih uporabnikov, bo Telemach doniral 
Društvu za cistično fibrozo Slovenije.  
 
III. TRAJANJE STORITVE 
 
Storitev SMS donacija bo potekala od 1. 10. 2016 do 31. 10. 2016. 
 
IV. NAČIN SODELOVANJA  
 
Uporabnik sodeluje pri storitvi SMS donacija na način, da pošlje (odhodno) SMS sporočilo s ključno 
besedo SVET ali SVET5 na številko 1919. 
 
Uporabnik prejme na svoj mobilni telefon iz telefonske številke 1919 zahvalni povratni SMS (dohodno 
SMS sporočilo). 
 
V. CENIK STORITVE 
 
Cene za odhodna sporočila SMS:  
1. vsako poslano (odhodno) SMS sporočilo uporabnika se zaračuna po vsakokrat veljavnem ceniku 
Telemacha  
 
Cene za različna dohodna sporočila SMS: 
2. zahvalno sporočilo pri donaciji SVET se uporabniku zaračuna 1 EUR   
3. zahvalno sporočilo pri donaciji SVET5 se uporabniku zaračuna 5 EUR 
 



4. brezplačno posredovana SMS sporočila uporabniku (t. i. sistemska sporočila) 
- obvestilo pred pričetkom oz. ob prenehanju delovanja storitve 
- obvestilo če storitev ni na voljo. 
 
Na vašem mesečnem računu bodo prikazani: 
- poslana (odhodna) SMS sporočila v sklopu ostalih sporočil SMS,  
- prejeta (dohodna) SMS sporočila ločeno, pod posebno postavko »SMS DONACIJA – ZA DRUŠTVO ZA 
CISTIČNO FIBROZO«. 
  
Telemachovi naročniki prejmejo potrdilo o donaciji na mesečnem računu za opravljene storitve pod 
postavko »SMS DONACIJA – ZA DRUŠTVO ZA CISTIČNO FIBROZO«. Plačan račun lahko naročniki 
uporabijo kot osnovo pri uveljavljanju davčne olajšave. 
 
Uporabniki predplačniškega sistema lahko potrdilo o donaciji zahtevajo na vseh Telemachovih 

prodajnih mestih, na podlagi predloženega osebnega dokumenta, davčne številke ter na primeren 

način izkazanim dejstvom statusa predplačniškega uporabnika v času pošiljanja SMS (s predložitvijo 

pravilne PIN in PUK kode za določeno predplačniško številko ali s predplačniškim certifikatom). 

VI. OMEJITVE  
 
Telemach si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo pogoje in navodila storitve SMS donacija, 
onemogoči sodelovanje.  

Uporabniki razumejo in se strinjajo, da v skladu z uporabljeno tehnologijo, standardi, prenosom in 
drugimi omejitvami, ki so glede varnosti in zanesljivosti lastni sistemu za pošiljanje SMS sporočil, sistem 
za pošiljanje SMS sporočil ni absolutno varen oz. zanesljiv. Telemach ne zagotavlja uspešne dostave 
SMS sporočil, ali takojšnje dostave po pošiljanju, saj je dostava sporočila odvisna od dejavnikov, ki so 
izven nadzora Telemacha (npr. ugasnjen mobilni terminal). Telemach se bo vsako ne-delovanje ali 
omejeno delovanje storitve trudil odpraviti v najkrajšem možnem času. 

Uporabnik se odpoveduje vsem in vsakršnim zahtevkom za povračilo škode, ki bi nastala kot posledica 
uporabe sistema za pošiljanje SMS sporočil. Za prenos SMS sporočil veljajo Telemachovi Splošni pogoji 
poslovanja za mobilne elektronske komunikacijske storitve (v nadaljevanju: SPP).  
 
VII. VAROVANJE PODATKOV 
 
Telemach in Društvo za cistično fibrozo Slovenije se zavezujeta, da bosta vse pridobljene podatke o 
uporabnikih varovala v skladu z veljavnimi predpisi. 
 
Telemach ne odgovarja za izgubo podatkov ali nepravilno delovanje storitve SMS donacija, ki so 
posledica napačne uporabe storitve. Telemach ne odgovarja za nedelovanje storitve v primeru izpada 
mobilnega omrežja, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile 
delovanje storitve. 
 
Šteje se, da uporabnik s sodelovanjem pri storitvi SMS donacija, soglaša s temi Pogoji in navodili 
storitve SMS donacija »za Društvo za cistično fibrozo«. 
 
V. REKLAMACIJE 
 
Telemach vodi morebitne reklamacijske in druge postopke v zvezi z delovanjem elektronskega 
komunikacijskega omrežja in zaračunavanjem SMS sporočil v skladu s splošni pogoji poslovanja, ki se 



nanašajo na nudenje elektronskih komunikacijskih storitev Telemacha. Uporabnik lahko reklamacijo 
posreduje najkasneje v roku 15 dni od prejema računa oz. 15 dni od reklamacijskega dogodka, če gre 
za predplačniške uporabnike.  
 
Reklamacije, ki se nanašajo na vsebino storitve uporabniki posredujejo na svet.tek@kanal-a.si.  
 
 
Ljubljana, 1.10.2016 
 


