Splošni pogoji poslovanja
(Zadnja posodobitev: 22. junij 2018)
Pred uporabo spletnega mesta matejadebeljak.com, ki je sestavljeno iz različnih strani
(v nadaljevanju: spletno mesto ali storitev), ki jih upravlja in so v lasti družbe Biva
d.o.o., (v nadaljevanju: podjetje), preberite te Splošne pogoje poslovanja (v
nadaljevanju: splošni pogoji).
Vsaka uporaba spletnega mesta, vključno z odzivom na brezplačne ali plačljive
ponudbe na kateri koli spletni strani spletnega mesta, pomeni dostop do storitve in
uporabo storitve. Dostop do storitve in uporaba storitve je pogojena s sprejetjem teh
splošnih pogojev in skladnostjo z njimi. Ti splošni pogoji veljajo za vse obiskovalce,
uporabnike in druge, ki želijo dostopati do storitve ali jo uporabljati.
Z dostopom do storitve ali uporabo storitve se strinjate, da sprejemate te
splošne pogoje. Če se ne strinjate s katerim koli delom teh splošnih pogojev,
potem storitve ne smete uporabljati.
Nakupi
Če želite kupiti katerikoli izdelek ali storitev (na primer, informacijski proizvod,
program, mentorski, svetovalni ali coaching paket, druga storitev ali ponudba), ki je na
voljo prek spletnega mesta (v nadaljevanju: nakup), boste morali posredovati določene
podatke in informacije, ki so pomembni za izvedbo nakupa in dobavo izdelka ali
storitve. Takšni podatki so lahko, primeroma, ne pa omejeo na: podatki o plačniku,
številka kreditne kartice, datum poteka kreditne kartice, podatki za pošiljanje,
informacije o podjetju.
Potrjujete in jamčite, da: (a) imate zakonito pravico uporabljati katero koli kreditno
kartico ali drug način plačila v zvezi s katerim koli nakupom; in (b) so podatki, ki nam
jih posredujete, resnični, pravilni in popolni.
Spletno mesto lahko uporablja storitve tretjih oseb za izvrševanje plačil in dobavo. S
predložitvijo vaših podatkov nam dajete pravico posredovati podatke tretjim osebam v
skladu z našim pravilnikom o zasebnosti.
Razpoložljivost, napake in netočnosti
Posodabljamo izdelke in storitve na spletnem mestu. Lahko pride do zamud pri
posodabljanju informacij na spletnem mestu in oglaševanju na drugih spletnih straneh.
Informacije, ki jih najdete na spletnem mestu, lahko vsebujejo napake ali netočnosti in
morda niso popolne ali aktualne. Izdelki ali storitve imajo lahko napačne cene,
napačne opise, ali niso na voljo na spletnem mestu, zato ne moremo zagotoviti
točnosti ali popolnosti vseh informacij, ki jih najdete na spletnem mestu.

Zato si pridržujemo pravico, da kadar koli spremenimo ali posodobimo podatke oz.
informacije in popravimo napake, netočnosti ali opustitve, brez predhodnega obvestila
ali opozorila.
Intelektualna lastnina
Spletno mesto in njegova izvirna vsebina, značilnosti in funkcionalnost so izključna
last podjetja Biva d.o.o. Spletno mesto je zaščiteno z avtorskimi in sorodnimi
pravicami.
Pridobivanje ali poskus pridobivanja materialov ali podatkov na kakršen koli način, ki
ni izrecno dovoljen ali na voljo na spletnem mestu, ni dovoljeno.

Povezave z drugimi spletnimi mesti in stranmi
Naše spletno mesto lahko vsebuje povezave do spletnih mest oz. strani in storitev
tretjih oseb, ki jih podjetje nima v lasti ali pod nadzorom.
Podjetje ne nadzoruje in ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebino, pravilnike
o zasebnosti ali prakse na spletnih straneh ali storitvah tretjih oseb. Podjetje ne jamči
za ponudbe tretjih oseb ali posameznikov ali njihovih spletnih strani. Tudi če je
določena storitev ali proizvod, ki je predstavljen/a na spletnem mestu tretje osebe, in
je na spletnem mestu podjetja priporočen/a kot kakovosten/na, se to šteje izključno za
mnenje in ne more biti razlog za kakršno koli odgovornost podjetja.

Potrjujete in se strinjate, da podjetje ni in ne more biti neposredno ali posredno
odgovorno za kakršno koli škodo ali izgubo, ki jo povzroči ali domnevno povzroči, ali
ki nastane v povezavi z uporabo ali zanašanjem na katero koli vsebino, blago ali
storitve, ki so na voljo na ali preko spletnih strani ali storitev tretjih oseb.
Svetujemo vam, da preberete splošne pogoje uporabe in pravilnike o zasebnosti
spletnih mest ali storitev tretjih oseb, ki jih obiščete.
Prekinitev
Vaš dostop do storitve lahko po lastni presoji kadarkoli prekinemo ali zavrnemo, brez
predhodnega obvestila in brez odgovornosti. Razlog za prekintev je lahko, vendar ne
omejeno na, kršenje splošnih pogojev, uporabo spletnega mesta na načine, s katerimi
bi ga lahko kakor koli poškodovali ali oškodovali, žaljenje, grožnje ali drugo
nesprejemljivo obnašanje do drugih uporabnikov.
Vse določbe splošnih pogojev, ki bi po svoji naravi morala veljati tudi po prekinitvi,
veljajo brez omejitev tudi po prekinitvi. Med takšne določbe sodijo na primer določba
o lastništvu, omejitvi jamstva, odpovedi odgovornosti, omejitvi škode in omejitvi
odgovornosti.

Odpoved odgovornosti
Strinjate se, da podjetje v največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, ni
odgovorno in ni dolžno povrniti ali plačati kakršne koli škode, odškodnine, zahtevka,
obveznosti, izgube, stroškov ali dolgov, ki izhajajo iz ali so rezultat: (a) vaše uporabe
in dostopa do spletnega mesta in storitev, ali (b) kršitve splošnih pogojev.
V nobenem primeru podjetje, njegov direktor in zaposleni ne odgovarjajo za kakršno
koli posredno, naključno, posebno, posledično ali eksemplarično škodo, vključno z
izgubo dobička, podatkov, dobrega imena ali druge neopredmetene izgube, ki izhajajo
iz: (a) vašega dostopa do ali uporabe spletnega mesta ali vaše nezmožnosti dostopa
do ali uporabe spletnega mesta; (b) kakršnega koli ravnanja ali vsebine katerekoli
tretje osebe na spletnem mestu; (c) katerekoli vsebine, pridobljene s spletnega mesta;
in (d) nepooblaščenega dostopa ali uporabe ali predelave prenešenih materialov,
datotek in vsebin.
Vse informacije, programska oprema, proizvodi, storitve in povezana grafika na
spletnem mestu so na voljo “takšni, kot so”. V največjem obsegu, ki ga dovoljuje
veljavna zakonodaja, so na voljo brez kakršnih koli jamstev, z izjemo jamstev, izrecno
navedenih na spletnem mestu ali v pogodbi.
Podjetje ali njegovi dajalci licenc ne jamčijo, da: (a) bo storitev delovala neprekinjeno,
v točno določenem trenutku ali v točno določenem kraju; (b) bodo vse napake
popravljene; (c) bo spletna stran prosta vseh virusov; d) bodo rezultati uporabe
spletnega mesta in storitev izpolnili vaša pričakovanja.
Podjetje v nobenem primeru ni odgovorno za pomanjkanje rezultatov s strani
uporabnikov spletnega mesta in strank, ko gre za posredovanje znanja prek nasvetov
na spletnem mestu, v informacijskih programih in proizvodih oziroma svetovalnih
paketih, saj ste za implementacijo/uporabo naučenega in presojo, ali bi vam
osebno taka implementacija koristila, odgovorni sami.

Na nasvete, ki jih prejmete na spletnem mestu, v brezplačnih ali plačljivih
informacijskih proizvodih, v okviru individualnega ali skupinskega svetovanja ali na
kakršen koli drugačen način, se ne zanašajte pri sprejemanju svojih osebnih,
zdravstvenih, finančnih ali pravnih odločitvah. V teh primerih se posvetujte z ustreznim
strokovnjakom, ki vam bo dal nasvet, primeren za vaš položaj.

Merodajno pravo
Ti splošni pogoji so podvrženi zakonodaji Republike Slovenije. Morebitne spore rešuje
stvarno in krajevno pristojno sodišče Republike Slovenije.
Če je kateri koli del teh splošnih pogojev določen kot neveljaven ali neizvršljiv v skladu
z veljavno zakonodajo, se smatra, do to neveljavno ali neizvršljivo določbo zamenja

veljavna, izvršljiva določba, ki najbolje ustreza namenu prvotne določbe, preostanek
splošnih pogojev pa ostane v veljavi.

Spremembe
Podjetje si pridržuje pravico, da občasno in brez posebnega predhodnega opozorila
spremeni splošne pogoje.

Če nadaljujete z dostopom ali uporabo naših storitev po spremembi splošnih pogojev,
se strinjate, da spremembe sprejemate. Če se ne strinjate z novimi pogoji, smo vas
primorani prositi, da prenehate uporabljati spletno mesto.
Kontaktiraj nas
Če imate kakršno koli vprašanje v zvezi s splošnimi pogoji, pišite na elektronski naslov
mateja @biva.si. Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času.

