Pogoji uporabe naše spletne strani so navedeni spodaj
Hvala, ker ste obiskali naše spletno mesto. Ta stran (poleg Obvestila o zasebnosti in piškotkih ter
Politike zasebnosti) vsebuje pogoje, pod katerimi lahko uporabljate naše spletno mesto ("spletno
mesto") ("pogoji uporabe"). Za vaš dostop do spletnega mesta in njegovo uporabo veljajo ti
pogoji uporabe in vsi veljavni zakoni in predpisi. Z dostopom in uporabo spletnega mesta, brez
omejitev ali dodatnih zahtev, sprejemate te pogoje uporabe in se strinjate, da nadomeščajo vse
druge sporazume v zvezi z zadevnimi vprašanji med vami in podjetjem Coca-Cola HBC. Če se ne
strinjate in ne sprejemate teh pogojev uporabe brez omejitev ali dodatnih zahtev, vas prosimo,
da spletno mesto prenehate uporabljati.
Spletno mesto upravlja članica skupine Coca-Cola HBC, ki spada pod holding Coca-Cola HBC AG
(registrirano v Švici, matična številka CH-170.3.037-199-9 na naslovu Turmstrasse 26, 6300 Zug,
Švica).

Dostop do spletnega mesta
Uporabnikom je dostop do spletnega mesta omogočen začasno, pri čemer si Coca-Cola HBC
pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila umakne ali spremeni storitve, zagotovljene na
spletnem mestu (glej spodaj). Coca-Cola HBC ne odgovarja, če spletno mesto iz katerega koli
razloga ni na voljo kadar koli in ob katerem koli času.
Coca-Cola HBC lahko občasno omeji dostop do spletnega mesta delno ali v celoti. Coca-Cola HBC
si bo prizadevala redno posodabljati svojo spletno stran in lahko kadar koli spremeni njeno
vsebino. Če se pojavi potreba, lahko Coca-Cola HBC onemogoči dostop do spletnega mesta ali
prekine njegovo delovanje za nedoločen čas.
Samo vi ste odgovorni za vse potrebne ukrepe za dostop do spletnega mesta. Dolžni ste tudi
zagotoviti, da so vse osebe, ki dostopajo do spletnega mesta prek vaše internetne povezave,
seznanjene in se strinjajo s temi pogoji uporabe.

Lastništvo vsebine
Spletno mesto in vse avtorske in druge pravice intelektualne lastnine v zvezi z besedilom,
oblikovanjem, logotipi, grafiko, ikonami, slikami in drugimi materiali na spletnem mestu (v
nadaljevanju »vsebina") so last podjetja Coca-Cola HBC AG ali se uporabljajo z dovoljenjem
njegovih lastnikov.
Uporaba vsebine je strogo prepovedana brez predhodnega pisnega dovoljenja njenega lastnika,
razen na načine, določene v teh pogojih uporabe. Coca-Cola HBC AG bo svoje pravice
intelektualne lastnine uveljavljala v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon, tudi z ustrezni
pravnimi postopki.

Uporaba spletnega mesta
Coca-Cola HBC s tem dovoljuje uporabo spletnega mesta na naslednje načine:
•

•
•
•

•

•

Dostopate lahko do spletne trgovine in naročate v skladu z vašimi potrebami, in sicer
minimalno količino naročila, v predvidenih dneh dobave in znotraj meja, ki jih imate
na voljo za naročila z vašega računa.
Pregledujete lahko zgodovino naročil in računov, in sicer neprekinjeno 12 mesecev.
Spletno mesto lahko uporabite za vložitev zahteve ali povpraševanja s pomočjo
funkcije "Kontakt".
Vsebino si lahko prenesete, vendar izključno za namene osebnega informiranja in za
nekomercialno in neprofitno osebno uporabo, pod pogojem, da ne odstranjujete,
spreminjate ali prikrivate informacij, gradiva ali obvestil (kot so obvestila o avtorskih
pravicah in drugih pravicah lastništva), ki so del vsebine.
Brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Coca-Cola HBC vsebine ne smete deliti,
spreminjati, razmnoževati (razen na način, kot je že naveden), predvajati, prikazovati,
ponovno uporabljati, reproducirati, objavljati, licencirati, prenašati, prodajati ali jo
kako drugače uporabljati.
Kot predpogoj za vaš dostop in uporabo spletnega mesta jamčite podjetju Coca-Cola
HBC, da spletnega mesta ne boste uporabljali za noben namen, ki je prepovedan s
temi pogoji uporabe, ali na način, ki bi lahko pomenil ali spodbudil ravnanje, ki se šteje
za kaznivo dejanje, ki bi povzročil civilno odgovornost ali kako drugače kršil kateri koli
zakon; prav tako jamčite, da spletnega mesta ne boste uporabljali za objavljanje ali
predvajanje kakršnih koli nezakonitih, grozilnih, lažnih, ponarejenih, netočnih,
zlonamernih, vulgarnih, sovražnih, nadležnih ali obscenih informacij in navedb. CocaCola HBC bo v celoti sodelovala z organi kazenskega pregona in sprejela vse potrebne
ukrepe za izpolnjevanje kakršnih koli odločb sodišča, ki zahtevajo ali se sklicujejo na
identiteto osebe, ki je objavila ali predvajala takšne podatke ali gradivo. Prav tako
jamčite, da boste podjetje Coca-Cola HBC obvestili takoj, ko ugotovite, da katera koli
tretja oseba uporablja to spletno mesto na nezakonit ali nedovoljen način.

Uporaba spletnega mesta za oglaševanje ali komercialne ponudbe ni dovoljena.

Zasebnost
Kakršni koli osebni podatki (kot so vaše ime in priimek, naslov, telefonska številka ali e-poštni
naslov), ki jih pošljete po elektronski pošti ali kako drugače posredujete spletnemu mestu, bodo
uporabljeni v skladu s Politiko zasebnosti in piškotki spletnega mesta. Vsaka druga izmenjava
obvestil ali gradiva, ki jih posredujete spletnemu mestu, kot so vprašanja, komentarji, predlogi in
podobno, bo obravnavana kot gradivo, ki ni zaupno in ni zaščiteno z lastništvom.

Omejitev dostopa
Podjetje Coca-Cola HBC ima pravico prepovedati dostop in/ali začasno prekiniti prenos spletnega
mesta (ali katere koli storitve znotraj spletnega mesta) vsakemu uporabniku, če upravičeno meni,
da bi zagotavljanje dostopa ogrozilo podjetje Coca-Cola HBC in/ali uporabnika oz. katero koli
drugo tretjo osebo, pa tudi v primeru, ko je uporabnik kršil pogoje uporabe in/ali zakon.
Coca-Cola HBC ima pravico, da prekine delovanje spletnega mesta (ali delovanje katere koli od
storitev, ki so na spletnem mestu) za potrebe posodabljanja, izboljšanja programske podpore ali
izboljšanja varnostnih funkcij. Spletna stran v tem primeru ne bo dostopna za uporabnike.

Izjava o omejitvi odgovornosti
Vsebina na spletnem mestu lahko vsebuje netočne podatke ali tipkarske napake. Občasne
spremembe spletnega mesta se lahko izvedejo kadar koli, brez predhodnega obvestila. Vendar
Coca-Cola HBC ni dolžna redno posodabljati informacij na spletnem mestu. Poleg tega Coca-Cola
HBC ne zagotavlja, da bo spletno mesto delovalo brez napak ali prekinitev, da se bodo
pomanjkljivosti občasno odpravljale, da je spletno mesto združljivo z vašim računalnikom, strojno
in programsko opremo, da bo spletno mesto varno, da bodo napake odstranjene ali da je strežnik,
ki omogoča uporabo te spletne strani, brez virusov ali druge škodljive programske opreme.
Coca-Cola HBC si prizadeva za vzdrževanje spletnega mesta in zagotavljanje dostopa do njegovih
vsebin. Uporabniki sprejemajo, da ima Coca-Cola HBC pravico spremeniti in/ali začasno ali trajno
prekiniti prikazovanje spletnega mesta delno ali v celoti, z ali brez predhodnega obvestila
uporabnikom, ob upoštevanju, da lahko na razpoložljivost spletnega mesta vpliva oprema, ki jo
uporablja uporabnik, druga komunikacijska omrežja, veliko število uporabnikov, ki se želijo hkrati
povezati z omrežjem, ali drugi dejavniki. Posledično Coca-Cola HBC ne bo odgovarjala za kakršno
koli škodo (pozitivno, negativno, naključno, pogodbeno ali drugo), ki bi nastala zaradi
uporabnikove nezmožnosti dostopa do spletnega mesta, zaradi prekinitve prikazovanja spletnega
mesta delno ali v celoti, zaradi nedobave, prekinitve ali slabega sprejema storitev oziroma zaradi
kakršne koli napake. V vsakem primeru si Coca-Cola HBC pridržuje pravico, da začasno ali trajno
ustavi delovanje spletnega mesta ali katerega koli njegovega dela zaradi vzdrževanja, osveževanja
ali katerega koli drugega namena.
Pri sprejemanju osebnih, pravnih, finančnih ali drugih odločitev se ne gre zanesti na informacije,
nasvete in mnenja, objavljena na spletnem mestu. Za točne nasvete v povezavi z vašim primerom
se obrnite na ustreznega strokovnjaka.
VSA VSEBINA JE PODVRŽENA SPREMEMBAM, UPORABNIKOM PA SE PRIKAZUJE TAKŠNA, KOT JE,
BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV, IZRECNIH ALI IMPLICITNIH, VKLJUČNO Z, VENDAR BREZ OMEJITEV
NA ZAGOTOVILA O PRIMERNOSTI, PRODAJI ALI USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN ALI GLEDE
NEKRŠENJA PRAVIC.
Brez omejitev na navedeno, Coca-Cola HBC AG ne jamči in ne trdi, da z uporabo katerega koli dela
vsebine ne boste kršili pravic določene tretje osebe,

oziroma, da je vsebina točna, popolna ali aktualna.
Coca-Cola HBC ne odgovarja za napake v sklopu katere koli storitve, ki je na voljo na spletnem
mestu.

Izključitev odgovornosti
TO SPLETNO MESTO UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST. PODJETJE COCA-COLA HBC AG,
NJEGOVE PODRUŽNICE, PRIDRUŽENA PODJETJA, NJEGOVI VODILNI ALI ČLANI UPRAVE, NJEGOVI
POOBLAŠČENCI ALI DRUGE OSEBE, KI SODELUJEJO PRI USTVARJANJU, IZDELAVI ALI
DOSTOPNOSTI SPLETNEGA MESTA, NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA NOBENO
NEPOSREDNO, POSREDNO, KAZENSKO, NAKLJUČNO, POSEBNO, POSLEDIČNO ALI DRUGO
VSAKRŠNO ŠKODO, KI BI NASTALA ALI JE POVEZANA Z UPORABO SPLETNEGA MESTA ALI
NJEGOVIH VSEBIN, NE GLEDE NA TO, ALI ZAHTEVA TEMELJI NA POGODBI, ODŠKODNINSKI
ODGOVORNOSTI (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO), STROGI ODGOVORNOSTI ALI NA DRUGI
PODLAGI, TUDI V PRIMERU, ČE JE BILO PODJETJE OBVEŠČENO O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE.

Virusi, hekerski napadi in druge poškodbe
Spletnega mesta ne smete zlorabljati na način, da zavestno vnašate viruse, trojanske konje, črve,
logične bombe ali druge zlonamerne ali tehnološko škodljive materiale. Niso dovoljeni poskusi
nepooblaščenega dostopa do spletnega mesta, do strežnika, na katerem je mesto shranjeno ali
do katerega koli strežnika, računalnika ali baze podatkov, povezanih s spletnim mestom. Prav
tako niso dovoljeni napadi na spletno mesto v obliki kratenja resursov ali pa tovrstni porazdeljeni
napadi. Vsa zgoraj navedena dejanja se bodo po veljavni zakonodaji štela za kaznivo dejanje in
bodo skladno s tem ustrezno preganjana.
Ne bomo odgovarjali za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi nastala zaradi porazdeljenega napada
v obliki kratenja resursov, delovanja virusov ali drugega tehnološko škodljivega materiala, ki lahko
okuži vašo računalniško opremo, računalniške programe, podatke ali druge lastniške materiale,
če je škoda nastala zaradi vaše uporabe spletnega mesta, prevzemanja kakršnega koli gradiva z
našega spletnega mesta ali drugega povezanega spletnega mesta. Svetujemo vam, da v skladu z
dobro računalniško prakso, s pomočjo protivirusne programske opreme preverite vse materiale
oz. vso vsebino, do katere ste dostopali ali jo prevzemali s spletnega mesta ter se tako prepričate,
da ni okužena.

Povezave na spletne strani tretjih oseb
To spletno mesto lahko vsebuje povezave do spletnih mest, ki jih upravlja ali so v lasti drugega
podjetja. Te povezave so namenjene zgolj lažji navigaciji. Coca-Cola HBC ne upravlja in ne
odgovarja za delovanje, vsebino, politiko zasebnosti ali varnost takšnih spletnih mest. Brez
omejitev na navedeno, Coca-Cola HBC ni odgovorna v primeru, da takšna spletna mesta:

•

Kršijo pravice intelektualne lastnine katere koli tretje osebe.

•

Vsebujejo netočne, nepopolne ali lažne informacije.

•

Niso prodajna ali ne ustrezajo določenemu namenu.

•

Ne zagotavljajo ustrezne ravni varnosti.

•

Vsebujejo viruse in drugo zlonamerno programsko opremo.

•

Vsebujejo obrekovalne ali žaljive informacije.

Coca-Cola HBC prav tako izjavlja, da ne podpira vsebine, izdelkov ali storitev, ki so na voljo na
takih spletnih straneh. Če dostopate prek povezave do takšnih spletnih mest, to delate na lastno
odgovornost in brez dovoljenja podjetja Coca-Cola HBC.

Vaše povezave do spletnega mesta
Povezave do spletnega mesta lahko objavljate samo z izrecnim pisnim dovoljenjem podjetja
Coca-Cola HBC.

Programska podpora spletnega mesta
Pravice intelektualne lastnine ali druge pravice v zvezi s katero koli programsko opremo, ki jo je
mogoče prenesti s spletnega mesta ("programska podpora"), pripadajo podjetju Coca-Cola HBC
ali njegovim dobaviteljem/dajalcem licence. Za dostop do nekaterih informacij na spletnem
mestu boste morda morali skleniti licenčno pogodbo s tretjimi osebami, ki zagotavljajo določeno
programsko opremo (npr. podjetje Adobe). Vaš dostop do takšnih informacij je lahko odvisen od
vašega soglasja za tovrstne licence. Vašo uporabo programske opreme urejajo pogoji licenčne
pogodbe, ki so priloženi programski opremi ali so njen sestavni del. Coca-Cola HBC ne prevzema
nobene odgovornosti za sklepanje pogodb za takšne licence. Ne nameščajte in ne uporabljajte
programske opreme, če niste pristali na takšno licenčno pogodbo. Če boste naložili programsko
opremo s spletnega mesta, to delate na lastno odgovornost.

Spremembe pogojev uporabe
Coca-Cola HBC ima pravico kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeniti pogoje uporabe
s posodobitvijo tega besedila. Takšne spremembe so zavezujoče, zato je priporočljivo, da občasno
obiščete to spletno mesto in preverite trenutno veljavne pogoje uporabe. Spremembe pogojev
uporabe so dovoljene le z izrecnim pisnim dovoljenjem podjetja Coca-Cola HBC.

Splošno
Te pogoje uporabe in vašo uporabo spletnega mesta ureja zakonodaja Republike Hrvaške, ne
glede na določbe veljavne zakonodaje v posameznih državah. Sodišča splošne pristojnosti v
Republiki Hrvaški imajo izključno pristojnost za reševanje vseh sporov, ki izhajajo iz teh pogojev
uporabe in/ali spletnega mesta, so povezani s temi pogoji uporabe in/ali spletnega mesta ali v
katerih ti pogoji uporabe in/ali spletna mesta predstavljajo pomembna dejstva.
Če se Coca-Cola HBC odloči, da ne bo upoštevala nobene kršitve obveznosti v skladu s temi pogoji
uporabe, to ne pomeni, da se Coca-Cola HBC odpove svojim pravicam v primeru kakršne koli
druge kršitve ali prihodnjih kršitev.
Vse pravice in pravna sredstva v skladu s temi pogoji uporabe so kumulativna in ne izključujejo
drugih pravic ali pravnih sredstev, ki jih določa zakon ali drugi sporazumi.
Če se ugotovi, da je kateri koli del teh pogojev uporabe neveljaven ali neizvršljiv na podlagi
veljavnih predpisov, vključno z, vendar ne omejeno na predhodne izjave o omejitvi zagotovitev
in odgovornosti, se šteje, da so neveljavne ali neizvršljive določbe nadomeščene z veljavnimi,
izvršljivimi določbami, ki v največji možni meri ustrezajo namenu prvotnih določb, preostali del
sporazuma pa ostaja v veljavi nespremenjen.
Natisnjena različica teh pogojev uporabe, spletnega mesta ali njena kakršna koli elektronska
oblika je sprejemljiva v sodnih ali upravnih postopkih.
Pri tem potrjujete, da iz teh pogojev uporabe ali uporabe spletnega mesta ne izhaja noben skupen
podvig, družabništvo, zaposlitev ali pooblastilo med vami in podjetjem Coca-Cola HBC.

