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Splošni pogoji uporabe storitev brezžičnega omrežja   

 

1. Uvodna določba 
S splošnimi pogoji za uporabo storitev brezžičnega omrežja (v nadaljevanju: splošni 
pogoji) na avtobusih NOMAGO d.o.o., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana, 
ID za DDV: SI52398790, matična št.: 5143373000 (v nadaljevanju: NOMAGO d.o.o.), 
določa obveznosti, pravice in pogoje za uporabo storitev brezžičnega omrežja prek 
brezžičnih točk Nomago WiFi (v nadaljevanju: storitev WiFi).  
 
Ti splošni pogoji veljajo za vse nadgradnje in/ali kakršne koli druge spremembe storitev 
WiFi, vključno s spremembami imen omrežja.  

  

2. Definicije 
Izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen: 
 

• Uporabnik Nomago WiFi je lahko vsaka fizična oseba ali pooblaščenec oz. 
zastopnik pravne osebe, ki uporablja Nomago WiFi za dostop do spleta; 

 
• Storitev Nomago WiFi omogoča uporabniku ustrezne terminalske opreme 

(prenosni računalnik, mobilni telefon, tablica ali druga komunikacijska naprava), 
priklop na brezžično komunikacijsko omrežje Nomago WiFi na določeni lokaciji 
in v določenem obsegu ter pod pogoji, kot jih določajo dani splošni pogoji. Kot 
ponudnik dane storitve nastopa NOMAGO d.o.o., pri čemer je ponudnik 
predmetne programske in strojne opreme HOTSPOT, oglaševanje, d.o.o., Pod 
hribom 55, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI65171357, matična št.: 6686664000.  

 

3. Tehnične zahteve 
Za uporabo storitev Nomago WiFi, NOMAGO d.o.o. priporoča uporabo terminalske 
opreme, ki omogoča prenos podatkov v skladu z relevantnimi standardi. 

 

4. Potek uporabe  
Uporabnik pred pričetkom uporabe storitve Nomago WiFi potrdi oz. sprejme splošne 
pogoje uporabe storitev brezžičnega omrežja. Po vzpostavitvi brezžičnega omrežja, 
lahko uporabnik dostopa do interneta. V kolikor se uporabnik s splošnimi pogoji ne 
strinja, mu je uporaba brezžičnega omrežja onemogočena.  
 
Dostopnost posameznih vsebin in/ali posameznih spletnih strani v okviru uporabe 
storitve Nomago WiFi, so odvisni od načina dostopa in od terminalske opreme, s katero 
se dostopa določene spletne strani. Prek storitve Nomago WiFi so omogočene tudi 
druge komercialne in/ali plačljive vsebine, ki imajo lahko svoje lastne splošne pogoje 
in navodila. NOMAGO d.o.o. v teh primerih nastopa zgolj kot ponudnik storitve Nomago 
WiFi.   
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5. Omejitev odgovornosti 
NOMAGO d.o.o. v nobenem primeru ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje 
nobenih jamstev uporabniku za morebitno nedelovanje oz. nemožnost uporabe storitve 
Nomago WiFi, ampak si bo za nemoteno delovanje storitve Nomago WiFi zgolj 
prizadeval.  
 
NOMAGO d.o.o. ni odgovoren za občasno nedelovanje storitve Nomago WiFi, 
morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo in/ali izgubo dohodka.  
 
NOMAGO d.o.o. zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi npr. izhajala iz dostopa do 
informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij ali za kakršnekoli napake ali 
pomanjkljivosti v njihovi vsebini. NOMAGO d.o.o. tako ne odgovarja za vsebine, ki jih 
uporabnik prenaša ali do njih dostopa prek interneta in tako ne odgovarja za ravnanja 
uporabnika in/ali tretjih oseb na internetu. NOMAGO d.o.o. ni odgovoren za kakršno 
koli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi uporabe storitev Nomago WiFi.  
 
NOMAGO d.o.o. tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek 
spletnih povezav, ki niso last NOMAGO d.o.o. 
 
NOMAGO d.o.o. ne odgovarja za morebitne napake in škodo, ki je posledica 
posredovanja napačnih podatkov in/ali drugega delovanja iz sfere uporabnika. 
 
Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino na internetu uporabljajo na lastno odgovornost, 
pri čemer morajo poskrbeti tudi za ustrezno zaščito podatkov na svoji terminalski 
opremi (npr. izključijo deljenje datotek in tiskalnikov z drugimi uporabniki, vključijo 
požarni zid, uporabljajo protokol SSL).   
 
 

6. Obveznosti uporabnika 
Uporabnik se obvezuje, da storitve Nomago WiFi ne bo uporabljal za nezakonite ali 
pogojem uporabe nasprotujoče namene. Storitve Nomago WiFi ni dovoljeno uporabljati 
na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil delovanju storitve 
ali družbi NOMAGO d.o.o. kot tudi tretjim osebam in njihovemu premoženju. Skladno 
s to obveznostjo se uporabnik še zlasti zavezuje, da: 
 
- bo upošteval vsa varnostna opozorila, posredovana s strani NOMAGO d.o.o. glede 

uporabe storitve Nomago WiFi; 
- ne bo kršil avtorskih in sorodnih pravic, znamk, patentov ali drugih, z zakonom 

določenih pravic; 
- ne bo pošiljal nezaželenih množičnih elektronskih sporočil (SPAM); 
- ne bo pošiljal informacij ali podatkov, ki vsebujejo računalniške viruse ali material, 

namenjen prekinitvi, uničenju ali omejevanju funkcionalnosti računalniške ali druge 
IT strojne ali programske opreme; 

- ne bo izvrševal dejanj, katerih namen je vdiranje v računalniške sisteme ali 
odkrivanja ranljivosti sistemov. 
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V primeru nepooblaščene uporabe storitve Nomago WiFi je uporabnik dolžan obvestiti 
NOMAGO d.o.o. 
 
NOMAGO d.o.o. ima pravico, da v primeru nedovoljene uporabe in/ali kakršnihkoli 
drugih zlorab pri dostopu oz. uporabi storitve Nomago WiFi s strani uporabnikov ali 
katerihkoli drugih oseb, izvede vse ukrepe in druga dejanja, ki jih v skladu s svojo lastno 
poslovno presojo šteje za potrebne zaradi varstva svojih pravic in interesov in/ali zaradi 
varstva pravic in interesov uporabnikov in/ali zaradi varstva pravic in interesov katerih 
koli drugih oseb (npr. preprečitev dostopa do storitve Nomago WiFi, …).V tem primeru 
je uporabnik zavezan povrniti NOMAGO d.o.o. vso škodo, ki je posledica njegovega 
nedovoljenega ravnanja iz tega odstavka.  

 

7. Pravice intelektualne lastnine  
Vsi podatki, podobe ter druge informacije, ki se lahko pojavijo v okviru izvajanja storitve 
Nomago WiFi so lahko predmet avtorske zaščite ali druge zaščite industrijske zaščite, 
kot jo opredeljuje relevantno pravo, ki ureja varstvo avtorskih pravic in pravic 
industrijske lastnine.  
 
S prenosom oz. registracijo, uporabnik  pridobi neprenosljivo in neizključno pravico do 
uporabe storitve Nomago WiFi na izbrani terminalski opremi. Pravica do uporabe iz 
tega odstavka velja zgolj za nekomercialne namene. NOMAGO d.o.o. tako na 
uporabnika ne prenaša ostalih materialnih avtorskih pravic ali pravic industrijske 
lastnine, ravno tako pa mu ne daje pravice do uporabe blagovnih znamk, logotipov, 
celostne-grafične podobe, ki je v lasti oz. imetništvu NOMAGO d.o.o. 
 

8. Prehodne in končne določbe 
Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na www.nomago.si spletni strani. Enako 
velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih splošnih pogojev, nastale zaradi 
spremenjene poslovne politike NOMAGO d.o.o., veljavne zakonodaje ali odločitev 
pristojnih državnih organov. 
 
O nameravani spremembi splošnih pogojev oz. uveljavitvi novih splošnih pogojev bo 
NOMAGO d.o.o. obvestil uporabnike najmanj 14 dni pred predvidenim začetkom 
uveljavitve spremenjenih oz. novih splošnih pogojev. NOMAGO d.o.o. lahko v primeru 
sprememb in dopolnitev splošnih pogojev, ki so posledica spremembe relevantne 
zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov, rok za obvestilo uporabnikov iz 
tega odstavka tudi skrajša (npr. tako da dopolnitve izvede v roku, določenem v odločbi 
organa ali uveljavitvi relevantnega zakona). 
 
Drugi odstavek tega člena se ne uporablja za spremembe in dopolnitve splošnih 
pogojev, ki ne posegajo v pravice in/ali obveznosti uporabnikov (npr. tipkarske napake, 
očitne pomote v besedilu), slednje lahko NOMAGO d.o.o. kadarkoli odpravi brez 
predhodnega obveščanja uporabnikov. 
 
Šteje se, da je bil uporabnik o spremembi oz. dopolnitvi, obveščen z dnem objave novih 
oz. spremenjenih ali dopolnjenih splošnih pogojev na  spletni strani www.nomago.si. 
 
V kolikor se uporabnik s spremenjenimi ali dopolnjenimi splošnimi pogoji ne bi strinjal, 
mora prenehati uporabljati storitev Nomago WiFi. 

http://www.nomago.si/
http://www.nomago.si/
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Morebitne spore, bosta NOMAGO d.o.o. in uporabnik reševala sporazumno, v primeru 
neuspeha pa pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani.  
 
Ti splošni pogoji pričnejo veljati z 15.05.2021. 
 

 

NOMAGO d.o.o.  

Ljubljana, 15.05.2021  
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