
Pogoji in določila programa 
«iSTYLE Comfort» 

 
 
ČLEN 1. ORGANIZATOR PROGRAMA 
 
1.1. Organizator programa iSTYLE Comfort (v nadaljevanju "program") je podjetje iSTYLE d.o.o., s sedežem v Kristalni 
palači BTC, Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana, vpisano v poslovni register pod matično št. 2189526000, in davčno št.    
SI 17009812 (v nadaljevanju "iSTYLE"). 
 1.2. Program se bo izvajal v skladu z določbami te uredbe (v nadaljevanju "uredba") in bo zavezujoč za vse 
udeležence. Udeleženci v tem programu soglašajo, da bodo upoštevali in spoštovali vse pogoje in določila te uredbe 
ter veljavne zakonodaje. 
 1.3. Pravila programa bodo objavljena na spletnem mestu istyle.si in v vseh trgovinah, kjer se program izvaja. 
 1.4. Udeleženci programa morajo spoštovati pogoje in določila te uredbe, kot so navedeni spodaj. 
 1.5. Organizator si pridržuje pravico, da spremeni in/ali dopolni to uredbo, prav tako pa tudi pravico, da začasno 
ustavi in/ali preneha in/ali prekine program ob predhodnem obvestilu potencialnih strank. Obvestilo se objavi na 
istyle.si in v sodelujočih trgovinah vsaj en dan pred začetkom veljavnosti ukrepa. 
   
ČLEN 2. PREDMET, TRAJANJE IN PRIČETEK PROGRAMA 
 
2.1. Program poteka v vseh trgovinah iSTYLE v Sloveniji za vse, ki želijo kupiti enega od paketov iSTYLE Comfort v 
okviru razpoložljivih zalog. 
2.2 Program bo potekal od MONTH 2020 v vseh trgovinah iSTYLE na slovenskem ozemlju med programskimi urami, 
prikazanimi v posamezni trgovini, v mejah razpoložljivih zalog. 
 
ČLEN  3. MEHANIZMI PROMOCIJSKEGA PROGRAMA 
 
3.1. Udeleženec programa je vsaka oseba, ki kupi paket storitev iSTYLE Comfort, podrobno opisan spodaj: 
 
Vsebina paketa iSTYLE Comfort: 
1. Next One zaščitno steklo za iPhone, iPad  ali Apple watch; 
2. Pomoč pri nastavitvi uporabniškega računa «Apple ID1» in začetni konfiguraciji, če je naprava kupljena v tistem 
trenutku; 
3. Tehnična asistenca pri uporabi aplikacije «Find My Device2» v primeru izgube ali kraje naprave; 
4. Enkraten prenos podatkov na novo napravo. 
 
Veljavnost paketa: 1 leto od dneva nakupa 
 
Storitve, ki so vključene v paket, lahko uporabljate ločeno in niso pogojene z nakupom naprave v trgovini iSTYLE.  
Storitve niso prenosljive na tretje osebe. Lahko jih uporablja samo oseba, ki je opravila nakup. 
 
1 Apple ID je uporabniški račun, ki ga uporabljate za dostop do vseh Applovih storitev in pomaga vašim napravam, da sodelujejo skupaj. 
2 Napravo lahko najdete, če je na napravi, ki jo želite najti, vključena funkcija Find My Device in če je naprava povezana z internetom 

 

 
ČLEN 4. PRAVICA DO SODELOVANJA 
 
4.1. Ta program lahko koristi vsaka fizična oseba s prebivališčem v Sloveniji, ki je stara 18 let ali več, kot tudi vsaka 
pravna oseba. 
4.2. Sodelovanje v tem programu pomeni popolno poznavanje in izrecno ter nedvoumno sprejemanje te uredbe. 
 
 
 



ČLEN 5. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA 
 
5.1. Organizator je oproščen odgovornosti za kakršno koli škodo v zvezi z kupljenimi izdelki, ki so jo utrpeli udeleženci 
in/ali osebe, ki jih zakonito zastopajo. 
 
ČLEN 6. ZAUPNOST PODATKOV 
 
6.1. Organizator programa je kot upravljavec osebnih podatkov registriran pod št. XXXXX in mora zagotoviti pravno 
varstvo takšnih podatkov. Osebni podatki, zbrani v okviru tega programa, ne bodo razkriti tretjim osebam, razen če 
mora organizator izpolnjevati obveznosti, ki jih nalaga veljavna zakonodaja. 
 
ČLEN 7. VIŠJA SILA 
 
7.1. Višja sila je vsak dogodek, ki ga ni mogoče nadzorovati, odpraviti ali predvideti, neodvisno od organizatorjeve 
volje in zaradi katerega ni mogoče izpolniti obveznosti iz te uredbe. Organizator je razrešen vsake odgovornosti, če 
izvajanje programa v primeru višje sile prepreči ali zamudi ali če je zaradi višje sile organizatorju preprečeno izvajanje 
katere koli obveznosti iz te uredbe. 
7.2. Organizator mora, če uveljavlja višjo silo, udeležence programa v roku 5 (petih) delovnih dni od pojava višje sile 
obvestiti tako, da to objavi na svoji spletni strani. 
 
ČLEN 8. REKLAMACIJE IN PRISTOJNOSTI 
 
8.1. Morebitne pritožbe glede programa morajo biti podane v pisni obliki in poslane na naslov organizatorja s 
priporočenim pismom ali na elektronski naslov: XXXXX@istyle.si v največ 2 (dveh) dneh od nastanka domnevnega 
incidenta. Če bo ta rok prekoračen, organizator ne bo upošteval pritožb glede programa. Pritožbe, poslane po 
telefonu ali z zamudo, ne bodo obravnavane. 
8.2. Vsak spor med organizatorjem in udeleženci bo rešen sporazumno. Če to ni mogoče, se stranke lahko obrnejo 
na pristojno sodiščo. 
 
ČLEN 9. KONČNE DOLOČBE 
 
9.1. Veljavna zakonodaja je slovenka zakonodaja. 
9.2. Organizator je upravičen, da sprejme vse potrebne ukrepe v primeru poskusa goljufije tega programa, sistema, 
zlorabe ali drugih poskusov, ki lahko vplivajo na podobo ali stroške tega programa. 
9.3. Če se katera koli določba te uredbe razglasi za nično, ostale določbe ostanejo veljavne, če lahko povzročijo 
pravne učinke tudi ob odsotnosti razveljavljenih določb. Kolikor je mogoče, razveljavljene določbe nadomesti drug 
pravno in razumno veljaven pravni okvir, ki najbolje ustreza namenu razveljavljenih določb. 
9.4. Ta uredba je bila izdana danes, XX.XX.2020. 
 
       
ORGANIZATOR 
iSTYLE d.o.o.  
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