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 PRAVILNIK UPORABE MOBILNE APLIKACIJE GOMEZ FASHION STORE    

 

 

SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. Ta pravilnik določa pravila zagotavljanja in uporabe storitve mobilne aplikacije GOMEZ na 

mobilnih napravah stranke (v nadaljevanju »aplikacija« ali »mobilna aplikacija«). 

2. Aplikacija je programska oprema z imenom GOMEZ FASHION STORE, ki pripada GOMEZ 

Spółka Akcyjna in je namenjena namestitvi na mobilno napravo z dostopom do interneta 

in deluje na osnovi operacijskega sistema Android ali iOS. 

3. Storitev aplikacije zagotavlja GOMEZ Spółka Akcyjna s sedežem v Poznanu (60-693) na ul. 

Tomasza Drobnika 2, vpisan v register Državnega sodnega registra pod številko KRS 

0000934369 (registracijske spise hrani okrožno sodišče Poznań - Nowe Miasto in Wilda v 

Poznańu, VIII gospodarski oddelek - Državni sodni register), NIP 9721248769, REGON 

302694351, z vplačanim osnovnim kapitalom 100 000 PLN (v nadaljevanju GOMEZ ali 

organizator). 

 

 

4. Kontaktni podatki organizatorja: 

 

1)  naslov za korespondenco: 

 

GOMEZ Spółka Akcyjna   

ul. Diamentowa 9, 

Suchy Las 62-002 

Poljska 

   

2) elektronski naslov: TRGOVINA@GOMEZ.SI 

 

1. Mobilna naprava – naprava, ki omogoča uporabo aplikacije in storitev prenosa podatkov 

v sistemu IKT, predvsem kot mobilni telefon ali tablični računalnik, ki deluje na osnovi 

operacijskega sistema Android ali iOS. 

2. Stranka –  fizična oseba, pravna oseba ali organizacijska enota brez pravne osebnosti, a 

poslovno sposobna, ki ima mobilno napravo, je uporabnik interneta in uporablja 

aplikacijo. 

3. Spletna stran – spletna stran https://gomez.si/si/ 

4. Pravilnik –  ta dokument. 

 

 

 

PRAVILA UPORABE MOBILNE APLIKACIJE 

 

1. Pravila uporabe mobilne aplikacije so opisana v tem pravilniku, ki je dostopen na spletni 

strani. Stranka je dolžna prebrati vsebino pravilnika. 

2. Stranka aplikacijo prenese in namesti na mobilno napravo. Stranka aplikacijo prenese 

preko spletne trgovine Google Play ali App Store. S tem namenom stranka poišče aplikacijo 

GOMEZ FASHION STORE. 

mailto:TRGOVINA@GOMEZ.SI
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3. Stranka lahko kadar koli prenese in namesti aplikacijo na svojo mobilno napravo. 

4. Pri prenosu in namestitvi aplikacije stranka sledi navodilom, prikazanim na zaslonu 

mobilne naprave med namestitvijo. Pri namestitvi aplikacije bo stranka preusmerjena 

preko hiperpovezave na pravilnik. Stranka je dolžna sprejeti vsebino Pravilnika. 

5. Minimalne zahteve za delovanje aplikacije je operacijski sistem Android 7.0 ali iOS 14. 

6. Namestitev in uporaba aplikacije je brezplačna. Morebitna nadomestila za uporabo 

storitve prenosa podatkov stranka plača ustreznemu telekomunikacijskemu operaterju 

po tarifi, ki velja pri danem operaterju. 

7. GOMEZ ima pravico posodobiti aplikacijo, kadar koli meni, da je to potrebno zaradi 

nujnosti zagotavljanja pravilnega delovanja aplikacije. Pravilno delovanje mobilne 

aplikacije na mobilni napravi stranke je odvisno od posodobitve aplikacije s strani stranke. 

Če stranka ni prenesla in namestila posodobitve aplikacije, GOMEZ ne jamči za njeno 

pravilno delovanje. 

8. Kot del mobilne aplikacije lahko stranka uporablja zlasti naslednje funkcionalnosti: 

 

a) pridobivanje informacij o izdelkih, ki jih ponuja GOMEZ, 

b) obišče spletno mesto GOMEZ, 

c) uporablja iskalnik izdelkov, 

d) pregleduje kode za popust, ki jih ponuja GOMEZ, 

e) namesti in uporablja uporabniški račun stranke. 

 

9. Stranka ima v okviru uporabe aplikacije prepovedano izvajati dejanja, ki so prepovedana 

z zakonom ali pravilnikom ter kršijo načela družbenega sobivanja, ker škodijo interesom 

GOMEZ ali kršijo pravice drugih uporabnikov aplikacije. Če se izve za dejavnosti stranke, 

ki kršijo zakonodajo, načela družbenega sobivanja, škodujejo interesom GOMEZ-a ali 

kršijo pravice drugih uporabnikov, lahko organizator sprejme zakonsko določene ukrepe, 

katerih cilj je omejitev ali izključitev možnosti uporabo aplikacije s strani take stranke. 

 

OBDOBJE UPORABE IN PREKLIC UPORABE APLIKACIJE  

 

1. Storitev aplikacija je na voljo brezplačno za nedoločen čas. 

2. Stranka lahko kadar koli, brez navedbe razloga in brezplačno, odstopi od uporabe 

aplikacije. V ta namen stranka izvede korake za odstranitev aplikacije na način, ki ustreza 

različici operacijskega sistema, pod katerim aplikacija deluje. 

3. GOMEZ si pridržuje pravico do preklica dostopa do aplikacije s 14-dnevnim odpovednim 

rokom brez navedbe razloga. GOMEZ bo izjavo o preklicu dostopa do aplikacije dal v 

aplikacijo ali jo poslal na e-poštni naslov, ki ga je navedla stranka, in o spremembi obvestil 

na spletni strani. 

4. GOMEZ si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni pravilnik. Stranke bodo o 

spremembah obveščene z objavo informacije o spremembi v aplikaciji ali na e-naslov, ki 

ga je stranka posredovala, ter z objavo sporočila na spletni strani, najkasneje 14 dni pred 

uveljavitvijo sprememb. 

5. Stranka lahko odstopi od storitve aplikacijske, preden začnejo veljati spremembe 

pravilnika. V nasprotnem primeru se šteje, da je stranka sprejela spremembe pravilnika, 

ki jo zavezujejo po preteku 14 dnevnega roka. 
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PROMOCIJSKA AKCIJA V SKLOPU MOBILNE APLIKACIJE 

 

1. Z uporabo aplikacije je stranka upravičena do nakupov v spletni trgovini ali trgovini 

GOMEZ po ceni s popustom, do katerega je stranka upravičena v skladu z naslednjimi 

pogoji. 

2. Stranki, ki uporablja mobilno aplikacijo, se prizna 15% popust pri prvem nakupu z 

aplikacijo na izdelke iz aktualne kolekcije (tj. izdelke, ki niso v akciji) in 7,5% popust na 

znižane izdelke (»sale«). 

3. Popusti, ki so na voljo v okviru mobilne aplikacije, se ne seštevajo in jih ni mogoče 

kombinirati z drugimi promocijami, akcijami, popusti ali popusti, zlasti s promocijo Gomez 

Club, razen če ni drugače določeno v pravilniku posamezne promocije/akcije/popusta/ 

rabata. 

4. Popustov ni mogoče izplačati v denarju ali zamenjati za druga plačilna sredstva. Popusti 

so neprenosljivi. 

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

 

Če stranka uporabi možnost prijave v profil stranke Gomez Klub (Gomez Club), se informacije o 

obdelavi osebnih podatkov nahajajo v politiki zasebnosti in politiki piškotkov. 

 

REKLAMACIJSKI POSTOPEK 

 

1. Stranka lahko vloži reklamacijo v zvezi s storitvijo aplikacije. 

2. Pritožba se lahko vloži na enega od naslednjih načinov: 

 

1) po elektronski pošti na naslov: mobile@gomez.pl 

2) pisno na dopisni naslov GOMEZ, ki je naveden zgoraj v pravilniku. 

 

3. Vložitev pritožbe mora vključevati zlasti: 

 

1) opis zadeve, na katero se nanaša reklamacija, 

2) naslov za korespondenco ali naslov elektronske pošte (e-naslov), na katerega se pošlje odgovor 

na pritožbo. 

 

4. V primeru pomanjkljivosti v predloženi reklamaciji bo GOMEZ od stranke zahteval, da jo 

dopolni. V primeru neposredovanja zahtevanih podatkov bo GOMEZ stranko obvestil o 

nemožnosti obravnavanja reklamacije. 

5. Obravnava in odgovor na pritožbo bosta izvedena najkasneje v roku 30 dni od dneva 

prejema pritožbe. 

 

KONČNE DOLOČBE 

 

1. Ta pravilnik je na voljo na https://gomez.si/si/ v zavihku/Pravilnik. 

2. Pravilnik velja od 10. septembra 2022. 

3. Za zadeve, ki niso zajete v tem pravilniku, veljajo določila pravilnika spletne trgovine 

Gomez.pl. 

4. Pravo, ki se uporablja, je pravo Republike Poljske. 

https://gomez.si/si/

