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OBVESTILO ZA KUPCA 

o storitvi zaščite premoženja po programu iPhone Premium Program 
 
1. Splošne informacije: 
Za nove naprave iPhone, kupljene v okviru programa iPhone Premium Program (v nadaljevanju: »iPhone«), velja Storitev zaščite premoženja tega 
Programa (v nadaljevanju: »Zaščita premoženja«) za obdobje 18 mesecev od nakupa in najdlje do datuma povratnega odkupa. Družba ISTYLE d.o.o. 
(v nadaljevanju: Prodajalec) zagotavlja storitev zaščite premoženja na pooblaščenih servisih partnerjev družbe Apple in prek telefonske podpore, ki jo 
vodi družba Europ Assistance Magyarorszag Kft. na telefonski številki +36 (1) 46 53 797. 
 
2. V okviru Zaščite premoženja se Prodajalec zavezuje v času 18 mesecev po nakupu naprave iPhone, toda najdlje do datuma povratnega 
odkupa, v primeru, da bo iPhone: 
a) fizično poškodovan zaradi nepredvidljivega nenadnega zunanjega udarca, zaradi katerega ne bo več mogel služiti svojemu namenu ter bi bilo za 

obnovo potrebno popravilo v skladu s servisnimi postopki proizvajalca ali zamenjava delov naprave, v obsegu storitev servisa popraviti poškodovano 
napravo v skladu z zahtevami proizvajalca tako, da bo zamenjala potrebne sestavne dele ali samo napravo. 

b) če obnova s finančnega stališča v primeru poškodb, opisanih v členu 2(a), ni smiselna (popolno uničenje), ali če je bil iPhone ukraden zaradi vloma 
v domovanje, vloma v avtomobil ali ropa, bo Prodajalec, če kupec želi kupiti novo napravo iPhone, v okviru iPhone Premium Program-a, namesto 
kupca za preostalo obdobje poravnala dolg družbi LEANPAY, finančne storitve, d.o.o. (v nadaljevanju: »Leanpay«) v skladu s posojilno pogodbo 
Leanpay, ki se navezuje na poškodovani ali izgubljeni iPhone, vendar ta znesek ne krije morebitnih prejšnjih obrokov za plačilo, ki jih kupec ni poravnal 
ali jih je poravnal samo delno in s tem kršil pravila odplačevanja, določena v posojilni pogodbi, in morebitnih zamudnih obresti, katerih nastanek je 
kupec povzročil zaradi kršenja določb posojilne pogodbe. 

 
3. Storitve zaščite premoženja ni mogoče uveljavljati, če je bil iPhone poškodovan ali deloma poškodovan zaradi naslednjih dogodkov: 
a) vojna, napad, dejanja tujega sovražnika, vojna dejanja (ne glede na to, ali je bila vojna uradno napovedana ali ne), državljanska vojna, upor, vstaja, 

nemiri, zarota, uveljavljanje vojaške ali druge okupacije, razglasitev izrednih razmer ali situacija, ko obsojena oseba ali oseba, ki bo morda obsojena, 
deluje v imenu ali sodeluje s politično organizacijo, ali zaplemba, zaseg, uporaba, uničenje ali zloraba lastnine de iure oziroma de facto po naročilu 
vlade, občine ali lokalne oblasti, 

b) stavka ali teroristični napad, 
c) vulkanski izbruh, cunami in kakršna koli poplava, orkan, tajfun, ciklon ali tornado, ki nastane zaradi tega, 
d) jedrska reakcija, jedrsko sevanje ali radioaktivno onesnaženje, 
e) namerno škodno dejanje kupca ali uporabnika naprave iPhone, 
f) posledična škoda ali izguba, kot je izguba dobička/prihodka ali izguba možnosti uporabe,  
g) dogodki, za katere je odgovorna tretja oseba kot dobavitelj (proizvajalec ali trgovec), prevoznik, pošiljatelj ali izvajalec v skladu z zakonodajo ali 

pogodbenimi obveznostmi, kar vključuje tudi zakonodajo v zvezi z obveznimi jamstvi in garancijami, 
h) amortizacija kateregakoli dela naprave iPhone zaradi običajne uporabe ali delovanja ali postopnega propadanja (pogoji te pogodbe krijejo odškodnino 

za druge dele, ki jih je mogoče zamenjati), 
i) notranje poškodbe elektronskih komponent, ki so del naprave iPhone, niso krite, če ni mogoče dokazati, da je poškodbo dela/modula, ki ga je mogoče 

zamenjati, ali poškodbo same naprave iPhone povzročil zunanji dejavnik, ki ga Program ne izključuje (posledična škoda na drugih 
komponentah/modulih, ki jih je mogoče zamenjati, pa je krita). 

j) poškodbe kot rezultat ukradene naprave iPhone, kjer pa ni prišlo do materialne škode ali poškodb ljudi (kraja),  
k) izguba ali nepojasnjeno izginotje naprave iPhone,  
l) težave s programsko opremo, 
m) poškodbe naprave, ki je bila popravljana na servisu, ki ni pooblaščen za izvedbo garancijskih popravil in/ali ki ne sodeluje v Programu, 
n) manjše praske in poškodbe okvirja na zunanji površini naprave, nastale med običajno uporabo, ki ne vplivajo na uporabo naprave ali njen namen, 
o) če je škodo na napravi lastniku naprave mogoče povrniti ali če je škoda povrnjena z zavarovanjem (npr. nepremičninsko zavarovanje, zavarovanje 

odgovornosti itd.).  
 
Ko kupec prijavi škodo ali izgubo naprave iPhone mora podpisati izjavo, da škoda ali izguba ni nastala zaradi dogodkov ali pod pogoji, določenimi v 
odstavkih (a)–(o). 
 
4. Pogoji Zaščite premoženja v zvezi z vlomom v avtomobil: 
Zaščita premoženja krije škodo, nastalo na napravi iPhone, v skladu s členom 2(b), če je bil iPhone ukraden iz avtomobila (vlom v avtomobil) in če: 
• je vozilo imelo trdno streho; 
• je bilo vozilo po ustavitvi ustrezno zaklenjeno; 
• je bil iPhone shranjen na takšno mesto, da ga ni bilo mogoče videti od zunaj (npr. v prtljažnik); 
• je bil dogodek prijavljen policiji in je bil o tem narejen zapisnik, ki mora biti priložen prijavi dogodka. 
 
5. Pogoji Zaščite premoženja v zvezi z vlomom v domovanje: 
Zaščita premoženja krije škodo, ki nastane na napravi iPhone, v skladu s členom 2(b), če je bil iPhone ukraden kot rezultat poškodovanja lastnine iz 
prostorov, katerih mehanski varnostni ukrepi izpolnjujejo vsaj minimalne zahteve mehanske varnosti (oken v zaklenjenih prostorih ni mogoče odpreti ali 
jih je mogoče odpreti od zunaj samo z varnostno ključavnico, druga vrata pa imajo vsaj eno varnostno ključavnico (cilindrična ključavnica s vsaj petimi 
varovali)). Varnostna ključavnica je cilindrična ključavnica s vsaj petimi varovali ali varnostna ključavnica še višjega varnostnega razreda. Obešanka ne 
šteje kot varnostna ključavnica. 
 
6. Kupčeve dolžnosti v primeru poškodbe naprave iPhone: 
Kupec mora škodni dogodek prijaviti takoj po njegovem nastanku, najkasneje pa v dveh dneh po tem, ko je izvedel zanj (v primeru praznika ali dela 
prostega dne je to naslednji delovni dan), prijaviti pa ga mora ponudniku podpore iPhone Premium Program-a (Europ Assistance Magyarorszag Kft.), 
in sicer vsak delavnik med 8. in 20. uro na naslednjo telefonsko številko: +36 (1) 46 53 797. 
 
Prijava škode mora vsebovati: 
• kratek opis, datum in čas ter lokacijo škodnega dogodka, 
• vrsto, specifikacijo in serijsko številko (S/N) poškodovane naprave iPhone, 
• predviden (določen ali ocenjen) obseg škode, 
• ime, telefonsko številko in e-poštni naslov kupca ali osebe, ki deluje v njegovem imenu, 
• druge pomembne informacije in dokumente, potrebne za poravnavo škode, kot so prijave organom, odločitve organov itd.  
 
Za koriščenje storitve Zaščita premoženja v primeru ropa ali vloma v domovanje oz. avtomobil mora kupec v trenutku nastanka škodnega dogodka imeti 
na napravi vključeno funkcijo “Najdi moj iPhone”. 



Če organ v zvezi s škodnim dogodkom vodi postopek, mora kupec sprejeto odločitev poslati ponudniku podpore pri Programu. Če kupec najde ukradeno 
napravo iPhone, mora o tem po telefonu nemudoma obvestiti ponudnika podpore in policijsko postajo, ki vodi postopek.  
 
7. Kupčev prispevek k odškodnini: 
• V primeru škode, ki nastane zaradi vloma v stanovanje, ropa ali vloma v avtomobil, mora kupec ponudniku podpore pri Programu plačati znesek v 
višini 81,00 EUR (z ddv) za vsak škodni dogodek, in sicer kot prispevek k odškodnini, da lahko kupec koristi Storitev zaščite premoženja. 
• Pri drugih škodnih dogodkih mora kupec ponudniku podpore po Programu plačati prispevek k odškodnini v višini 45,00 EUR (z ddv) za vsak škodni 
dogodek. 
• Kupec ima pravico uporabljati Storitev zaščite premoženja le ob plačilu zgoraj navedenega prispevka k odškodnini, in sicer za največ 3 škodne dogodke 
v času veljavnosti storitve (za obdobje 18 mesecev od nakupa in najdlje do datuma povratnega odkupa).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBVESTILO ZA KUPCA  
o programu iPhone Premium Program 

 
1. Opis programa iPhone Premium Program (v nadaljevanju: »Program«):  
V okviru programa kupec pri trgovcu, ki sodeluje v Programu (seznam trgovcev je na voljo na spletnem naslovu https://www.apcom.si/kje-kupiti), kupi:  
– eno odklenjeno napravo iPhone, ki jo je mogoče izbrati v okviru Programa (v nadaljnjem besedilu: »originalna naprava iPhone«) , 
– in storitveni paket iPhone Premium Program, ki je vezan na iPhone,  
 
ter tako pridobi pravico do 
 
– uporabe storitve Zaščite premoženja, vključene v Program 
– nakup opravi z 18-mesečnim posojilom brez obresti, ki ga zagotavlja družba LEANPAY, finančne storitve, d.o.o. (v nadaljevanju: »Leanpay«) 
po sedmih mesecih od datuma nakupa pa lahko uveljavlja pravico do tega, da napravo zamenja, v okviru česar ima tudi pravico, da: 
– ponudi originalno napravo iPhone za povratni odkup družbi ISTYLE d.o.o.. (v nadaljevanju »Prodajalec«) v skladu s pogoji povratnega odkupa po 
Programu in 
– v primeru povratnega odkupa kupi novo napravo iPhone, ki jo lahko takrat izbere po Programu skupaj s storitvenim paketom iPhone Premium Program, 
in sicer po novi posojilni pogodbi brez obresti, ki jo zagotavlja Leanpay. 
 
2. Pogoji nakupa v okviru Programa: 
Če želi kupovati v okviru Programa, mora kupec: 
– biti star najmanj 18 let ter imeti pravno sposobnost in poslovno sposobnost; 
– imeti naslov stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji; 
– imeti redne prihodke; 
– imeti stacionarni telefon ali mobilni telefon na naročnino na svojem naslovu bivanja; 
– v primeru, da je zaposlen, imeti direkten telefonski kontakt na delovnem mestu oz. kraju opravljanja dela;   
– ne sme biti zaposlen s pogodbo o zaposlitvi v poskusnem delu ali v času trajanja odpovednega roka; 
– prejeti ugodno bonitetno oceno pri prošnji za 18-mesečno posojilno pogodbo pri Leanpay.  
 
3. Pogoji za nakup nove naprave iPhone v okviru Programa: 
3.1. Sodelovanje v Programu kupca ne zavezuje k nakupu nove naprave iPhone (v nadaljevanju: »novi iPhone«). Če kupec ne želi izkoristiti možnosti 
nakupa nove naprave iPhone po Programu (v nadaljevanju: »pravica do menjave«), mora izvršiti prvotno, 18-mesečno posojilno pogodbo družbe 
Leanpay.  
3.2. Če želi kupiti novo napravo iPhone v okviru Programa, mora kupec: 

- prejeti Leanpay potrdilo o kupčevi pravici za preverjanje upravičenosti do menjave naprave iPhone v Programu (ko je kupec  v Programu 
opravil 12 plačil se mu v njegovem osebnem Leanpay profilu, do katerega dostopa na naslovu: app.leanpay.si pokaže obvestilo o možnosti 
menjave telefona) 

- opraviti preverjanje kreditne sposobnosti in prejeti ugodno bonitetno oceno Leanpay (informativno preverjanje kreditne sposobnosti kupec 
lahko preveri v svojem osebnem Leanpay profilu, kjer prejme tudi seznam modelov iPhone, do katerih je upravičen na osnovi kreditne 
sposobnosti). Preverjanje kreditne sposobnosti se ponovno izvede na prodajnem mestu tekom prodajnega procesa nakupa nove naprave 
iPhone v Programu 

- stanje originalne naprave iPhone izpolnjuje merila povratnega odkupa. Naprave, ki so bile zamenjane v garanciji ali jamstvu ali v programih 
zamenjave družbe Apple, ter naprave iPhone, ki so bile popravljene ali zamenjane v okviru »Storitve zaščite premoženja«, štejejo kot 
originalne naprave iPhone (v nadaljnjem besedilu: »originalna naprava iPhone«); 

- kupec originalno napravo iPhone vrne družbi ISTYLE d.o.o. 
- nova naprava iPhone, ki jo je mogoče izbrati v okviru Programa, je na zalogi v izbrani trgovini družbe ISTYLE d.o.o. 
- kupec potrjuje, da se cena nove naprave iPhone, ki jo je mogoče izbrati, in/ali stroški povezanega storitvenega paketa iPhone Premium 

Program, lahko razlikuje od cene originalne naprave iPhone; 
- v zvezi s tem kupec potrjuje, da so mesečni obroki po pogodbi o potrošniškem posojilu za nakup nove naprave iPhone lahko višj i od obrokov 

za originalno napravo iPhone; 
- uveljavlja pravico do nakupa nove naprave iPhone (pravica do povratnega odkupa) pred iztekom 18-mesečnega obdobja. 

 
4. Zamenjava naprave iPhone, kupljene v okviru Programa 
V primeru nakupa nove naprave iPhone v okviru Programa bo družba ISTYLE d.o.o. pod pogojem, da kupec izpolnjuje pogoje in po plačilu najmanj 12-
mesečnih obrokov na podračun posojilne pogodbe Leanpay, ustvarjen v skladu s členom 1, od kupca po opravljenem diagnostičnem testiranju odkupila 
originalno napravo iPhone po ceni, ki je enaka preostalemu znesku posojilnega dolga. 
Če želi kupec uveljaviti pravico zamenjave naprave v obdobju 7 do 12 mesecev po datumu nakupa originalne naprave iPhone, mora ob nakupu nove 
naprave iPhone plačati vse neplačane obroke do vključno 12. obroka preko portala Moj Leanpay (app.leanpay.si). Preostali znesek posojila plača družba 
ISTYLE D.O.O. na Leanpay bančni račun. S tem je 18-mesečno posojilo za nakup originalne naprave iPhone odplačano. 
Če želi kupec zaključiti originalno posojilo Leanpay z nakupom novega iPhone-a v Programu, mora obiskati eno od trgovin ISTYLE d.o.o. po lastni izbiri 
in opraviti korake v skladu s členom 3.2.  
Če kupec zamuja s plačilom obroka po posojilni pogodbi Leanpay (zaradi katerega koli razloga), bo Leanpay znesek kredita, ki je razpoložljiv na kreditni 
kartici, zaračunal za znesek obroka, ki je zapadel. Uporabni znesek kredita se zmanjša za znesek, ki je bil zaračunan, Leanpay pa ima pravico zaračunati 
obresti, zamudne obresti in provizijo po dolgu v skladu s kreditno pogodbo _________ . 
 
5. Zahteve, ki se nanašajo na stanje originalne naprave iPhone, ki je v okviru Programa ponujena za povratni odkup  
Da bi kupec lahko kupil novo napravo iPhone v okviru Programa, mora originalna naprava iPhone izpolnjevati naslednja merila povratnega odkupa: 
– biti mora nepoškodovan, »kot nov« (ni zlomljen, počen ali popraskan); 
– mogoče ga je vklopiti in izklopiti ter napolniti; 
– funkcije delujejo. 
Izpolnjevanje meril povratnega odkupa se preverja z diagnostičnim testom, ki je opravljen na prodajnem mestu družbe ISTYLE d.o.o. Če stanje naprave 
iPhone, ki naj bi jo zamenjali, ne izpolnjuje meril povratnega odkupa, kupec nima pravice kupiti nove naprave iPhone v okviru Programa. 
 
V procesu povratnega odkupa in preden kupec predloži napravo družbi ISTYLE d.o.o. mora: 
– izbrisati podatke in informacije, shranjene na napravi; 
– odkleniti vse zaklenjene funkcije, ki se navezujejo na uporabo naprave; 
– izklopiti funkcijo »Najdi moj iPhone« https://support.apple.com/sl-si/explore/find-my-iphone-ipad-mac-watch 
– poskrbeti, da bo družba ISTYLE d.o.o. napravo dobila prosto kakršnihkoli zahtevkov in stvarnih bremen ter da ni v teku sodni ali kater koli drug 
postopek, ki bi utegnil imeti za posledico izključitev ali omejitev lastninske pravice družbe ISTYLE d.o.o. 

https://www.apcom.si/kje-kupiti


Po prevzemu odkupljene naprave družba ISTYLE d.o.o.. ne odgovarja za izgubo podatkov, ki so še vedno shranjeni na napravi, in za morebitne 
posledice, ki bi izhajale iz izgube podatkov. Določbe v zvezi s povratnim odkupom so podrobno opisane v pogodbi o povratnem odkupu (kupoprodajna 
pogodba). 
 
6. Diagnostični test 
Zaposleni v trgovini ISTYLE d.o.o. pred odkupom izvedejo oceno stanja in diagnostično testiranje naprave iPhone, ki je v okviru Programa ponujena za 
povratni odkup, ter v pisni obliki dokumentirajo rezultate testiranja. 
 
Med diagnostičnim testom se stanje naprave oceni z naslednjimi metodami: 
– vizualni pregled, ročni pregled (dokumentirano s slikami), 
– diagnostični test s programsko opremo proizvajalca, 
– testiranje drugih programskih funkcij. 
 
Kupec ne nosi stroškov diagnostičnega testa. 
 
7. Izguba, kraja in uničenje kupljene naprave iPhone 
Za nakup nove naprave iPhone v okviru Programa mora družba ISTYLE d.o.o. odkupiti od kupca originalno napravo iPhone. Če je originalna naprava 
iPhone izgubljena, ukradena ali uničena, kupec nima pravice kupiti nove naprave iPhone v okviru Programa. Če je originalna naprava iPhone izgubljena, 
ukradena ali uničena, mora kupec podati prijavo o škodi, kot je zahtevano v sklopu Storitev zaščite premoženja po iPhone Premium Program-u, in sicer 
v določenem roku in na določen način. 
 
8. Razpoložljivost nove naprave iPhone, ki jo je mogoče izbrati v okviru Programa  
Vrsta nove naprave iPhone, ki jo je mogoče izbrati, je določena v sklopu veljavnega programa iPhone Premium Program. 
Za nakup nove naprave iPhone v okviru Programa mora biti nova naprava iPhone, ki jo je mogoče izbrati, na voljo v obiskani trgovini. 
 
Z nakupom originalne naprave iPhone v okviru Programa kupec soglaša, da mora bodisi izbrati drugo napravo bodisi odplačati preostale obroke 18-
mesečnega potrošniškega posojila Leanpay v skladu s pogodbo, če nova naprava iPhone, ki jo je mogoče izbrati v okviru Programa, takrat ko jo želi 
kupec kupiti, v trgovini ISTYLE d.o.o.. ni na voljo. 
 
9. Prenos podatkov v okviru Programa 
Z nakupom originalne naprave iPhone v okviru Programa kupec soglaša, da v primeru nakupa nove naprave iPhone Program ne vključuje prenosa 
podatkov na novo napravo iPhone. Za prenos podatkov, programov in aplikacij, shranjenih na originalni napravi iPhone, na novo napravo iPhone je 
odgovoren kupec. Družba ISTYLE d.o.o. ne odgovarja za morebitno izgubo podatkov, ki nastane v zvezi z nakupom naprav v okviru Programa. 
 
10. Postopek, po katerem se je treba ravnati v primeru ukinitve Programa 
Če je Program ukinjen med trajanjem kupčeve 18-mesečne potrošniške posojilne pogodbe Leanpay, ima kupec v tem obdobju še vedno pravico kupiti 
novo napravo iPhone, ki jo je mogoče izbrati v času ukinitev Programa, če pride do spremembe modelov, pa ima pravico kupiti novo napravo iPhone, 
ki je po tehničnih lastnostih podobna napravi iPhone, ki jo je mogoče izbrati v času ukinitve, in sicer v skladu z zgornjimi pogoji in ne glede na to, da 
Program v času nakupa ne obstaja več. Po ukinitvi Programa lahko kupec zaprosi za drugo posojilo, ki ga takrat ponuja družba Leanpay, informacije o 
tem pa lahko dobi v trgovinah ISTYLE d.o.o. 
 
11. Združljivost Programa z drugimi promocijami ISTYLE d.o.o. 
Programa ni mogoče združevati z drugimi popusti za nakup ali posebnimi pogodbami, ki so v času nakupa na voljo v trgovinah ISTYLE d.o.o. Kupec 
lahko v sklopu Programa kupi samo eno napravo iPhone, ki je na voljo v okviru Programa, in sicer s posojilom, ki ga omogoča Leanpay pod pogoji, 
določenimi v členu 1. Če želi kupec hkrati kupiti še en izdelek ali dodatno opremo Apple, lahko to sicer stori, vendar Program za tak nakup ne bo veljal 
(pri teh nakupih lahko kupec uveljavlja popuste za nakup in posebne ponudbe, ki so v času nakupa na voljo v trgovinah ISTYLE d.o.o..). 


