Splošni pogoji sodelovanja v JUB Profi Club
bonitetnem programu in splošni pogoji delovanja
JUB Profi Club mobilne aplikacije
1. Sodelovanje v JUB Profi Club bonitetnem programu
•

JUB Profi Club je bonitetni program, namenjen profesionalnim uporabnikom JUB izdelkov.
Za sodelovanje v JUB Profi Club mora biti sodelujoči subjekt pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik (s.p.), s sedežem v Sloveniji.

•

JUB Profi Club nima značilnosti nagradne igre ali zabave. Vsak član, ki izpolnjuje pogoje, pridobi
pravico do izrabe ugodnosti JUB Profi Club-a.

•

Za sodelovanje v JUB Profi Club-u si mora sodelujoči namestiti mobilno aplikacijo. Uporabnik
lahko mobilno aplikacijo JUB Profi Club prenese preko mobilnih trgovin za mobilne aplikacije
pod pogoji, ki jih te trgovine določajo. Mobilno aplikacijo lahko uporabljajo vsi, ki imajo za
to ustrezno komunikacijsko napravo (pametni telefon ali tablični računalnik z ustreznim
operacijskim sistemom - android verzije od 4.1 naprej, ali operacijski sistem iOS8 ali novejši).

•

Za uspešno namestitev JUB Profi Club aplikacije je potrebna registracija. Ob registraciji je
potrebno navesti podatke: naziv pravne osebe, naslov pravne osebe, davčno številko, kontakten
e-mail pravne osebe, kontakten telefon pravne osebe. Vsak uporabnik sam odgovarja za
točnost vnesenih podatkov.

•

Člani JUB Profi Club bonitetnega programa si lahko pridobijo ugodnost z nakupom JUB
Izdelkov, ki nosijo unikatno QR kodo. Vsaka uporabljena koda prinese določeno število
bonitetnih točk. Bonitetne točke si član sam naloži na aplikacijo, s skeniranjem unikatne QR
kode na izdelku.

•

Izdelki, ki ne nosijo QR kode, niso vključeni v bonitetni program.

•

Izdelki in bonitete se lahko spreminjajo. O novostih in spremembah JUB obvešča člane po
e-pošti, ki so jo navedli pri registraciji, dostopne pa so tudi na spletni strani www.jubproficlub.
eu.

•

Vsako QR kodo je mogoče uporabiti samo enkrat, nato postane neveljavna. Vsak član JUB
Profi Club-a se je dolžan pred nakupom izdelka, ki je vključen v bonitetni sistem prepričati ali

je izdelek opremljen z ustrezno QR kodo in ali je folija, pod katero se skriva unikatna QR koda,
nepoškodovana in neporabljena.
•

Prevzem nagrad je možen po pošti ali osebno. Glede načina prevzema se bo JUB dogovoril
preko kontaktnih podatkov (e-mail ali telefon), ki jih je uporabnik navedel ob registraciji. V
primeru pošiljanja po pošti, stroške poštnine nosi JUB.

•

Član mora pred unovčitvijo nagrade, na izrecno zahtevo JUB-a, predložiti ustrezne račune,
s katerimi dokazuje, da je res opravil nakupe izdelkov, za katere je pridobil bonitetne točke.
Vkolikor tega ne stori v roku ki ga določi JUB, mu le-ta brez dodatnega obveščanja izbriše vse
zbrane točke, nagrade pa ne prizna.

•

Član JUB Profi Club bonitetnega programa je odgovoren za izrabo ugodnosti v objavljenem
roku in za ponujene ugodnosti. Neporabljene ugodnosti iz JUB Profi Club bonitetnega
programa ni mogoče menjati za druge ugodnosti, ki niso del programa ali za denar.

2. Splošni pogoji uporabe mobilne aplikacije JUB Profi Club
•

Mobilna aplikacija JUB Profi Club (v nadaljevanju: mobilna aplikacija) je v izključni lasti družbe
JUB d.o.o..

•

Funkcije mobilne aplikacije v verziji Android 1.0 in iOS 1.0 so evidentiranje skeniranih QR kod,
objava aktualnih ugodnosti in lociranje lokacij JUB Profi Club na območju Evrope.

•

Uporabnik lahko mobilno aplikacijo JUB Profi Club prenese preko mobilnih trgovin za mobilne
aplikacije pod pogoji, ki jih te trgovine določajo.

•

Mobilno aplikacijo lahko uporabljajo vsi, ki imajo za to ustrezno komunikacijsko napravo
(pametni telefon ali tablični računalnik z ustreznim operacijskim sistemom - android verzije
od 4.1 naprej, ali operacijski sistem iOS8 ali novejši) ter povezljivost z WiFi ali GSM/3G/4G
signalom«. Aplikacija ne deluje na operacijskem sistemu Windows za pametne telefone.
Komunikacijska naprava ni del bonitetnega programa JUB Profi Club, to mora zagotoviti
uporabnik sam.

•

Uporaba mobilne aplikacije je možna od 20.4.2018

•

Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva v mobilni aplikaciji JUB Profi Club so zaščitene
s pravicami intelektualne lastnine lastnika mobilne aplikacije.

•

Mobilna aplikacija je brezplačna, uporabnika slednje pa bremenijo stroški prenosa podatkov,

ki se zaračunajo po veljavnem ceniku mobilnega operaterja, pri katerem ima uporabnik
sklenjeno naročniško ali drugo razmerje.
3. Omejitev odgovornosti
•

JUB se bo v dobri veri in po svojih zmožnostih trudil za optimalno delovanje mobilne aplikacije,
kljub temu pa ne prevzema nikakršne odgovornosti in garancij za njeno nemoteno delovanje.

•

Vsi uporabniki mobilno aplikacijo uporabljajo na lastno odgovornost. Ne lastnik mobilne
aplikacije, ne katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju,
nastanku in izdelavi mobilne aplikacije JUB Profi Club ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih
informacijah in gradivih, ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz ali v
zvezi z dostopom, uporabo ali nezmožnostjo uporabe informacij in gradiv v mobilni aplikaciji
JUB Profi Club ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

•

JUB zaradi obiska in uporabe mobilne aplikacije ne odgovarja za kakršnekoli poškodbe
računalniške opreme (vključno s poškodbami, povzročenimi s strani virusov), mobilnih
telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero se dostopa do mobilne aplikacije, ki bi
utegnila nastati zaradi in pri uporabi mobilne aplikacije. Nadalje JUB prav tako ne odgovarja
za kakršnokoli škodo, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe mobilne
aplikacije.

•

JUB si bo prizadeval za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih v mobilni
aplikaciji, vendar s tem v zvezi ne prevzema nikakršne odgovornosti.

•

JUB si pridružuje pravico do spremembe pogojev za sodelovanje v JUB Profi Club-u. Vse
morebitne spremembe pogojev bo JUB objavil na spletni strani www.jubproficlub.si.

•

JUB si pridržuje pravico do ukinitve JUB Profi Club-a ali njegove zamenjave s katerim koli
drugim programom, kadar koli in brez navedbe razloga. Po ukinitvi JUB Profi Club-a članstvo
samodejno preneha, član pa bo o tem pisno obveščen.

•

Ukinitev ali zamenjava JUB Profi Club-a ne predstavlja veljavne podlage za pravico do zahteve
po odškodnini s strani njegovih članov.

•

V primeru nedovoljene uporabe mobilne aplikacije oziroma kakršne koli zlorabe ima JUB
pravico, da izvede vse ukrepe za varstvo svojih pravic in interesov ali varstvo pravic in interesov
drugih uporabnikov.

4. Varstvo podatkov
•

Član JUB Profi Club-a je seznanjen, da Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) ne zajema
obdelave osebnih podatkov glede pravnih oseb in zlasti družb, ustanovljenih kot pravne
osebe, vključno z imenom in obliko ter kontaktnimi podatki pravne osebe, zato GDPR in
Zakon o varstvu osebnih podatkov za konkretno razmerje ne veljata.

•

Član JUB Profi Club-a s pristopom v JUB Profi Club podaja izrecno dovoljenje, da njegove
kontaktne podatke JUB uporablja za namen identifikacije članov, pošiljanje obvestil v zvezi
s programom in za pošiljanje nagrad pridobljenih v JUB Profi Club bonitetnem programu,
občasno pa tudi za pošiljanje drugih informacij o izdelkih in ponudbah JUB-a, ki bi bile lahko
za člane zanimive.

5. Pravice intelektualne lastnine
•

Vsi podatki in podobe na mobilni aplikaciji so predmet avtorske zaščite ali druge zaščite
industrijske lastnine in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah in
drugo veljavno zakonodajo.

•

JUB na uporabnika ne prenaša nobene avtorske pravice ali druge pravice intelektualne
lastnine v zvezi z mobilno aplikacijo (med drugim tudi ne pravice do uporabe blagovne
znamke, logotipa, imena), temveč mu podeljuje zgolj neprenosljivo in neizključno pravico
do uporabe mobilne aplikacije izključno na svoji mobilni napravi, na način, v obsegu in pod
pogoji, kot so določeni v teh Splošnih pogojih uporabe.

•

Vsak uporabnik aplikacije JUB Profi Club je dolžan z njo ravnati odgovorno in spoštovati
določbe tega pravilnika. V primeru nespoštovanja pravil, si JUB pridružuje pravico, da
uporabnika izključi iz JUB Profi Cluba, brez možnosti pritožbe.

6. Veljavnost in sprememba splošnih pogojev
•

Vsak član s svojo registracijo v JUB Profi Club izjavlja, da je prebral in da razume določbe tega
pravilnika ter da jih v celoti sprejema.

•

Splošni pogoji spletne aplikacije pričnejo veljati z dnem objave ter splošnih pogojev na spletni
strani www.jubproficlub.eu

•

Splošni pogoji uporabe veljajo za vse uporabnike, ki namestijo mobilno aplikacijo na svojo
mobilno napravo ali uporabljajo mobilno aplikacijo.

•

JUB d.o.o. si pridržuje pravico, da lahko te splošne pogoje spremeni ali dopolni ter o spremembi
splošnih pogojev uporabnike obvesti na spletni strani www.jubproficlub.eu

•

Spremenjeni splošni pogoji pričnejo veljati z dnevom objave splošnih pogojev na spletni
strani www.jubproficlub.eu, če v spremenjenih splošnih pogojih ni opredeljen drugačen rok
pričetka veljavnosti spremenjenih splošnih pogojev.

•

Zaradi navedenega priporočamo, da si to pravno obvestilo pogosteje ogledate in se seznanite
z aktualno vsebino in s tem preprečite morebitne težave, nastale z uporabo mobilne aplikacije
ali njene vsebine.

•

Če se uporabnik s spremenjenimi ali dopolnjenimi splošnimi pogoji uporabe ne strinja, je
dolžan mobilno aplikacijo nemudoma prenehati uporabljati in jo izbrisati iz svoje mobilne
naprave. V kolikor uporabnik ne preneha uporabljati mobilne aplikacije in je ne izbriše iz svoje
mobilne naprave se šteje, da se s spremembo ali dopolnitvijo Splošnih pogojev uporabe
strinja.

•

Za vse spore, ki izhajajo iz uporabe mobilne aplikacije in iz teh splošnih pogojev je pristojno
stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

•

Uporabnik je s tem, ko prenese mobilno aplikacijo, seznanjen z vsebino pogojev ter z njimi
soglaša. Družba JUB d.o.o. ima pravico do spremembe splošnih pogojev. Vsaka sprememba
bo objavljena na spletni strani www.jubproficlub.eu.
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