Splošni pogoji
1. Splošni del
1.1
Vse storitve, ki so navedene na spletnih straneh www.etecaji.si, opravlja podjetje 1A
internet d.o.o. Izvajalec v nadaljevanju pomeni podjetje: 1A internet d.o.o., Naselje nuklearne
elektrarne 2, 8270 Krško, Slovenija, ID za DDV: SI58495584. Naročnik v nadaljevanju
pomeni: podjetje, fizično osebo, fizično osebo, ki opravlja dejavnost, organizacijo, ki ji
Izvajalec nudi storitve.
1.2
Splošni pogoji poslovanja veljajo za vse storitve, ki jih nudi Izvajalec oziroma pri vseh
pravnih odnosih med Izvajalcem in Naročnikom, pri vseh pogojih poslovanja, na katere se
sklicuje, ki jih nudi ali predlaga Naročnik, razen v primerih, kadar da Izvajalec v pisni obliki
svojo izrecno privolitev za uporabo drugačnih pogojev poslovanja.
1.3
V primeru naročila po e-pošti info@etecaji.si, preko kontaktnega obrazca ali telefonu
šteje, da je Naročnik prebral pričujoče pogoje poslovanja ter da se z njimi v celoti strinja.
2. Obveznosti Izvajalca in Naročnika
2.1
Izvajalec se zavezuje, da bo vse naročene storitve opravil kakovostno ter pod
dogovorjenimi pogoji.
2.2
Izvajalec ne jamči za točnost podatkov na spletni strani www.etecaji.si, ki so zgolj
informativnega značaja, prav tako ne prevzema nobene, neposredne ali posredne,
odškodninske ali druge odgovornosti zaradi napak v besedilih oziroma pri kateri koli drugi
opravljeni storitvi.
2.3
Vpis osebnih podatkov v spletnem naročilu na strani www.etecaji.si je potreben
izključno za pravilno izvajanje storitev. Izvajalec ne bo nikoli posredoval, prodal, dal v najem
ali kako drugače trgoval z vašimi osebnimi podatki.
2.4
V kolikor Naročnik tega ni izrecno prepovedal, ima Izvajalec pravico navesti ime
Naročnika v svojih referencah. Izvajalec vse pridobljene podatke o Naročnikih varuje v
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Naročnik s sprejemom ponudbe pristaja na
uporabo teh podatkov tudi za namene morebitnega obveščanja o ponudbi. Če Naročnik tega
ne želi, lahko o tem poda izjavo ob prijavi.
2.5
S prijavo na tečaj Naročnik soglaša, da bo gradiva uporabljal izključno za lastne
potrebe in jih ne bo kopiral, distribuiral in pošiljal tretjim osebam.
3. Izvedba etečajev
3.1 Etečaji se izvajajo bodisi v virtualnem učnem okolju, do katerega dobi Naročnik dostop
po plačilu celotnega zneska tečaja, bodisi preko e-mailov, ki jih prične Naročnik prejemati po
plačilu celotnega zneska tečaja.

3.2 Pogodba o izvajanju etečaja med Naročnikom in Izvajalcem je sklenjena, ko Naročnik
plača naročeno storitev.
3.3 Trajanje in cena tečajev sta opredeljeni znotraj opisa vsakega tečaja znotraj zaviha Tečaji.
3.4 Naročnik ima znotraj tečaja zagotovljeno strokovno pomoč mentorja, ki se je dolžan na
vprašanja odzvati v roku 3 delovnih dni.
3.5 Izvajalec si pridržuje pravico, da med prazniki ali v primeru odsotnosti ne odgovarja na
vprašanja dlje časa, vendar mora o tem tečajnika predhodno obvestiti.
3.6 Izvajalec mora pregledana gradiva Naročniku vrniti najkasneje v 5 dneh od dneva oddaje
posameznega dokumenta s strani Naročnika.
3.7
Dogovorjeni pogoji izvedbe tečajev se lahko spremenijo v primeru višje sile, kot je
naravna katastrofa, izpad električnega omrežja za daljši čas ali daljše motnje v medmrežju.
4. Plačilni pogoji
4.1
Če se želi Naročnik prijaviti na etečaj, mora predhodno poravnati znesek tečaja.
Plačilo se izvede izključno na Izvajalčev transakcijski račun.
4.2
Naročnik dobi dostop do etečaja en (1) delovni dan po tem, ko je bil zanj v celoti
poravnan račun.
4.3

Izvajalec Naročniku po plačilu tečaja pošlje račun in omogoči dostop do gradiv.

4.4
Znesek tečaja je mogoče plačati na transakcijski račun Izvajalca, in sicer z
neposrednim nakazilom na TRR.
Podatki za plačilo so naslednji:
Naslovnik: 1A INTERNET d.o.o.; Kraj: Krško
TRR
NLB: SI56 0203-5009-2343-614;
NKBM: SI56 0482-1000-0980-249
Sklic: 1111;
Namen: etecaji.si
4.5 Vse cene tečajev, navedene na www.etecaji.si, so z vključenim DDV.
5. Sprememba pogojev
1A internet d.o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja splošnih pogojev brez predhodnega
opozorila. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene.
6. Soglasje
Z uporabo storitev na spletni strani www.etecaji.si soglašate, da ste seznanjeni in se strinjate z

vsemi zgoraj navedenimi pogoji.
Pravno obvestilo
Spletno mesto www.etecaji.si je vzpostavljeno z namenom trženja storitev v okviru podjetja
1A internet d.o.o. Vsebine spletnega mesta so informativne. Podjetje ne prevzema
odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršno koli škodo, ki bi
bila uporabniku spletnega mesta povzročena zaradi uporabe objavljenih informacij.
Uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Z vzdrževanjem vsebin
spletnega mesta bomo skušali zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamčimo in
ne prevzemamo odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. Pridržujemo si pravico do
spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin spletnih strani brez predhodnega opozorila in
ne prevzemamo odgovornosti za kakršnekoli posledice takšnih sprememb.
Ne 1A internet d.o.o. ne katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri
nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi izhajala ali
bila povezana z obstojem, dostopom in/ali uporabo teh spletnih strani in/ali informacij, ki jih
te spletne strani vsebujejo, pa tudi ne za škodo, ki bi nastala zaradi nemožnosti uporabe
informacij na teh spletnih straneh, in/ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi
vsebini, ne glede na to, če so bili obveščeni o možnosti take škode.
Vse informacije na spletnem mestu so predmet avtorske ter drugih oblik zaščite intelektualne
lastnine. Reproducira se jih lahko izključno v nekomercialne namene, pri čemer se morajo
ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji
(kopiranje, reprodukcija, objava, prenos) mora biti kot vir naveden naslov
http://www.etecaji.si

