POGOJI UPORABE STORITVE MOBILNA DAVČNA BLAGAJNA T-2

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
T-2 d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana (nadaljevanju T-2) v okviru svoje gospodarske
dejavnosti svojim naročnikom ponuja možnost naročila in uporabe storitve Mobilna davčna
blagajna T-2 (v nadaljnjem besedilu: Mobilna davčna blagajna T-2 ali storitev), za blagajniško
poslovanje.
2. člen
Pogoji uporabe storitve Mobilna davčna blagajna T-2 (v nadaljnjem besedilu: pogoji uporabe)
so sestavni del pogodbe za uporabo storitve Mobilna davčna blagajna T-2 (v nadaljnjem
besedilu: pogodba), in urejajo pogoje, obseg in način opravljanja storitve, pravice in
obveznosti pogodbenih strank, cene in način zaračunavanja, trajanje in prenehanje pogodbe
ter spremembo pogojev uporabe.
Sestavni del pogojev uporabe so Splošni pogoji za opravljanje telekomunikacijskih storitev v
omrežju T-2 ter Splošni pogoji uporabe storitev preko omrežja T-2 UMTS (v nadaljevanju:
splošni pogoji), ki so objavljeni na spletni strani www.t-2.net. Če se splošni pogoji in pogoji
uporabe ne ujemajo, veljajo slednji.
II. POGOJI, OBSEG IN NAČIN OPRAVLJANJA STORITVE MOBILNA DAVČNA
BLAGAJNA T-2
3. člen
Storitev Mobilna davčna blagajna T-2 vključuje:
- najem računalniške tablice s programsko opremo Mobilne davčne blagajne in
mobilnega tiskalnika za izdajo računov,
- uporabo programske opreme Mobilna davčna blagajna T-2 z namestitvijo na
naročnikovo strojno opremo,
- posodobitve programske opreme Mobilne davčne blagajne,
- operativno podporo dosegljivo 24 ure na dan, vse dni v tednu.
V storitev ni vključeno:
- SIM kartica,
- podatkovne storitve oziroma storitev interneta, ki je so pogoj za delovanje storitve
Mobilna davčna blagajna T-2,
- papir za mobilni tiskalnik, potreben za izdajo računov.
4. člen
T-2 bo sklenil naročniško razmerje za storitev Mobilna davčna blagajna T-2 s poslovnimi
uporabniki (pravne osebe, samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki opravljajo
dejavnost), ki imajo s T-2 sklenjeno naročniško razmerje za storitev dostopa do interneta ali
mobilnega interneta ter do T-2 nima neporavnanih zapadlih obveznosti.
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Storitev Mobilna davčna blagajna T-2 bo dostopna poslovnim uporabnikom najkasneje v roku
10 delovnih dni po sklenitvi pogodbe in registraciji na servisnih straneh T-2. Pogoj za uporabo
storitve je delujoč mobilni internet oziroma internet z brezžično povezavo, namestitev
namenskega digitalnega potrdila ter izpolnitev drugih pogojev s strani naročnika, zahtevanih
skladno z zakonodajo ali navodili T-2.
Postopek potrjevanja računov skladno z zakonom, ki ureja davčno potrjevanje računov, bo
omogočen z datumom, določenim v zakonu.

III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
5. člen
T-2 je dolžan:
- zagotavljati storitev Mobilne davčne blagajna T-2 skladno s pogodbo in pogoji uporabe,
- objavljati cene storitve in njihove spremembe na predpisan način in sicer na spletni
strani T-2 ter na prodajnih mestih, pooblaščenih za sklepanje naročniških razmerij tako,
da se ima vsakdo možnost seznaniti z njihovo vsebino,
- odpraviti napake pri delovanju storitve v najkrajšem možnem času, pri čemer mora
začeti z njihovim odpravljanjem v dnevu prijave motnje.
T-2 ne odgovarja:
- za napake pri delovanju storitve Mobilna davčna blagajna T-2, ki izvirajo iz napak,
prekinitev ali nedelovanja omrežja ali slabe kakovosti brezžične povezave,
- za napake pri delovanju storitve Davčna blagajna T-2, ki so posledica neustrezne
naročnikove strojne opreme,
- za nedelovanje Mobilne davčne blagajne T-2 zaradi prekinitve delovanja storitev
interneta oziroma mobilnega interneta iz razloga na strani naročnika,
- za škodo, ki bi nastala kot posledica nepravilnega delovanja storitve Mobilna davčna
blagajna T-2, razen če je povzročena namenoma ali iz hude malomarnosti T-2,
- za škodo, ki nastane zaradi uporabe storitve v nasprotju 6. členom te pogodbe,
- v drugih primerih, določenih v pogojih uporabe in splošnih pogojih,
- za povečan podatkovni promet zaradi uporabe storitve.
T-2 je upravičen:
- zaračunavati mesečno naročnino skladno s pogodbo ter cenikom,
- v primeru kršitev s strani naročnika onemogočiti uporabo storitve Mobilna davčna
blagajna T-2,
- prekiniti pogodbo skladno s pogoji uporabe, splošnimi pogoji ter zakonodajo,
- prekiniti delovanje storitve Mobilna davčna blagajna T-2, če zaradi napake, okvare,
naravne ali druge nesreče ali iz podobnih vzrokov tehnično ne more izvajati storitve
Mobilna davčna blagajna T-2 in če je prekinitev potrebna zaradi vzdrževalnih del,
- v primeru spremembe svojega dobavitelja naročniku zamenjati strojno opremo oziroma
programsko opremo za Mobilno davčno blagajno.
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6. člen
Naročnik je dolžan:
- plačevati mesečno naročnino za storitev, določeno s pogodbo ter cenikom, od dneva
sklenitve pogodbe,
- uporabljati storitev Mobilna davčna blagajna T-2 skladno s pogodbo, pogoji uporabe,
splošnimi pogoji, navodili T-2 za uporabo storitve Mobilna davčna blagajna T-2,
dostopnimi na spletni strani www.t-2.net, poslovalnicah T-2 oziroma podanimi preko
operativne podpore ter skladno s predpisi, veljavnimi v RS, in na način, ki je skladen
z namenom, za katerega se storitev uporablja,
- v kolikor storitev Mobilna davčna blagajna T-2 uporablja z namestitvijo programske
opreme za Mobilno davčno blagajno T-2 na lastno strojno opremo, uporabljati s strani
T-2 priporočeno strojno opremo, ki je opredeljena na spletni strani T-2,
- uporabljati storitev Mobilna davčna blagajna T-2 izključno za lastne namene,
- upoštevati druga določila pogodbe, pogojev uporabe ter splošnih pogojev,
- ravnati z opremo, ki jo je prejel v uporabo za potrebe delovanja Mobilne davčne
blagajne kot dober gospodar ter poravnati vso škodo, ki bi na opremi nastala po njegovi
krivdi,
- dolžan poravnati vso škodo, ki bi T-2 in/ali tretjim osebam nastala kot posledica kršitve
obveznosti iz predhodnih alinej.

IV. CENE IN NAČIN ZARAČUNAVANJA
7. člen
Cene storitve so objavljene na spletni strani www.t-2.net. Cene se spreminjajo, če se spremeni
cenik. O spremembi cen bo izvajalec obvestil naročnika 30 dni pred spremembo.
T-2 bo naročniku naročnino za storitev Mobilna davčna blagajna T-2 zaračunal na rednem
mesečnem računu.

V. TRAJANJE POGODBE
8. člen
Pogodba je sklenjena za nedoločen čas. V primeru, ko je predmet pogodbe tudi najem strojne
opreme je pogodba sklenjena za določen čas 36 mesecev, šteto od dneva sklenitve pogodbe.
Po poteku 36 mesecev, se pogodba avtomatsko podaljšuje za obdobje enega (1) leta, naročnik
pa jo ima pravico kadarkoli odpovedati po postopku, določenem v splošnih pogojih.
Obdobje vezave naročniške pogodbe se podaljša za obdobje začasne izključitve ali omejitve
naročniškega priključka iz razlogov na strani naročnika.
Pogodba preneha veljati:
- na podlagi odpovedi pogodbe s strani naročnika, podani skladno s splošnimi pogoji,
- na podlagi odpovedi pogodbe s strani T-2, če naročnik kljub opozorilu še naprej krši
določila pogodbe, pogojev uporabe, splošnih pogojev oziroma zakonodajo,
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v primeru odpovedi pogodbe s strani T-2, v kolikor T-2 umakne storitev Mobilna davčna
Blagajna T-2 iz svoje ponudbe,
v primeru prenehanja naročniške pogodbe, ki vključuje storitev mobilnega interneta ali
storitev interneta, in je pogoj za uporabo storitve Mobilna davčna blagajna T-2,
v drugih primerih, določenih s pogoji uporabe oziroma splošnimi pogoji.

Po prenehanju pogodbe je naročnik dolžan vse naprave, ki jih je prejel v uporabo oziroma
najem za potrebe uporabe Mobilna davčna blagajne T-2 izročiti T-2 v 8 dneh od prenehanja
veljavnosti pogodbe. Naročnik je dolžan vrniti nepoškodovano in delujočo opremo. V primeru
nevračila opreme oziroma vračila poškodovane ali nedelujoče opreme se le-ta naročniku po
veljavnem ceniku zaračuna.
10. člen
Naročnik mora v primeru prenehanja pogodbe T-2 poravnati vse obveznosti, nastale do dneva
prenehanja pogodbe. V primeru prenehanja pogodbe pred potekom dogovorjenega obdobja
vezave iz razlogov na strani naročnika, je naročnik dolžan poravnati tudi pogodbeno kazen v
enkratnem znesku, ki je enak vsoti mesečnih naročnin za storitve po tej pogodbi, ki se
nanašajo na obdobje od prekinitve pogodbe do izteka pogodbenega roka.

VI. KONČNE DOLOČBE
11. člen
T-2 si pridržuje pravico, da v skladu s svojo poslovno politiko spremeni pogoje uporabe, kar
stori z objavo na uradni spletni strani http://www.t-2.net. Sprememba pogojev uporabe bo
pričela veljati v roku tridesetih (30) dni po njeni objavi. Naročnik ima v istem roku pravico, da
odpove pogodbo.
12. člen
Morebitna nesoglasja bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v kolikor pa to ne bo
mogoče, je pristojno sodišče v Ljubljani.
13. člen
Pogoji začnejo veljati z dnem 30.10.2015. Dopolnitev 15.06.2017.

V Ljubljani, 15.05.2017

T-2 d.o.o.
Gregor Štampohar,
Član poslovodstva družbe T-2 d.o.o.
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