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Posebni pogoji za digitalno naročnino na Slovenskih
novicah
Kaj je digitalna naročnina?
Z nakupom digitalnega paketa pridobite dostop do digitalnih vsebin časopisa Slovenske
novice in njegove digitalne izdaje.
Če ste naročnik tiskane izdaje dnevnega časopisa vsaj pet dni v tednu (Premium), lahko z
doplačilom 7 € mesečno dostopate do vseh spletnih vsebin časopisa in do arhiva, s posebno
brezplačno aplikacijo pa si lahko prenesete in ogledate vsebine na iPadu, iPhonu in
androidnih tablicah in mobilnih aparatih. O vsebinah, ki vam jih ponujamo, boste, če boste to
želeli, obveščeni tudi s popoldansko e-pošto.

Kako se lahko naročim?
Naročniki, ki ste na tiskano izdajo časopisa naročeni vsaj pet dni v tednu (Premium)
Na dostop do digitalnih izdaj časopisa se lahko od 1. avgusta 2013 naročite na spletnem
portalu Slovenskih novic (slovenskenovice.si/digitalno).
Preden lahko naročite izbrani paket, se morate na portalu prijaviti.
Ko ste prijavljeni na portalu, kliknite na gumb NAROČI in vpišite kodo za internet, ki jo
najdete na fakturi za naročnino.
Plačate prvo mesečno digitalno naročnino (doplačilo 7 EUR, s plačilno kartico ali moneto) in
s tem sklenete naročniško razmerje, ki velja za nedoločen čas – do pisnega preklica.
Naročnino vam bomo nato v prihodnjih mesecih obračunali na mesečnih fakturah, skupaj z
naročnino za tiskani časopis. Naročnina vključuje vse digitalne izdaje časopisa.
Naročniki Premium, ki ste hkrati naročniki na digitalni dostop in si v času dopusta prenaročite
dostavo tiskane izdaje na počitniški naslov, imate tudi v tem času dostop do digitalnih vsebin.
Naročniki, ki ste polletno ali letno naročnino že plačali, imate do izteka obdobja, za katerega
je bila plačana naročnina, prost dostop do digitalnih vsebin.
Če še niste naročnik tiskane izdaje, pa bi jo želeli naročiti hkrati z digitalno
Do konca leta velja za vas posebna spletna ponudba. Cene po tej posebni ponudbi veljajo za
prvi mesec naročniškega razmerja.
Naročite lahko tiskano izdajo od ponedeljka do sobote oziroma od ponedeljka do nedelje.
Po prijavi na portal po spletu plačate prvo mesečno naročnino (s plačilno kartico ali moneto)
in s tem sklenete naročniško razmerje, ki velja za nedoločen čas – do pisnega preklica.
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Naročnino vam bomo nato v prihodnjih mesecih obračunali na mesečnih fakturah, skupaj z
naročnino za tiskani časopis.
Naročnina vključuje vse digitalne izdaje časopisa, ki jih boste lahko začeli prebirati takoj,
tiskano izdajo časopisa pa vam bomo pričeli dostavljati najkasneje tri delovne dni po prejemu
obvestila o opravljenem plačilu.
Če želite naročiti le digitalni dostop
Naročite lahko dnevni (naročnina velja do 23.55 na dan naročila), tedenski (od dneva
naročila v tednu do začetka istega dneva v naslednjem tednu) ali mesečni dostop (od dne
naročila do konca dneva z isto številko v naslednjem mesecu, najmanj pa 30 dni).
Aktivacijsko kodo boste prejeli najkasneje v roku ene ure od prejema obvestila o opravljenem
plačilu.

Dostop do digitalnih vsebin
Za dostop do digitalnih vsebin, ki so na voljo le naročnikom, se boste morali prijaviti na
spletnem portalu. Tako boste lahko dostopali do dodatnih vsebin na portalu ali na mobilnih
oziroma tabličnih napravah, do vsebin pa boste lahko dostopali tudi prek aplikacije.
Z nakupom tedenskega, mesečnega, polletnega ali letnega dostopa boste v času veljavnosti
naročnine imeli tudi dostop do celotne vsebine arhiva časopisa na spletu od začetka
izdajanja spletne različice časnika (julij 2010).
Naročniki digitalnih paketov boste na svoje mobilne in tablične naprave lahko tekočo izdajo
prenesli do 30 dni od izida. Izdajatelj ne zagotavlja, da bo izdaja naročniku na voljo dalj kot
30 dni od izida.
Posamezne starejše izdaje časopisa bodo na voljo za nakup, vendar brez dostopa do arhiva.
Za prijavo na portal boste uporabljali geslo. Če boste spletnemu mestu dovolili, da si vaše
geslo zapomni, boste s tem hkrati dovolili, da spletno mesto na vašo napravo naloži nujne
piškotke, potrebne za nemoteno delovanje strani.
Če ne boste dovolili piškotkov, boste kodo morali vpisati vsakič, ko boste želeli dostopati do
vsebin, ki so dostopne le naročnikom.

Omejitev odgovornosti
Imetniki avtorskih pravic na avtorskih delih, objavljenih v tiskanih in digitalnih izdajah medijev
izdajatelja Delo, d. d., so družba Delo, d. d. ali avtorji, ki imajo z družbo Delo, d. d. sklenjene
ustrezne avtorske pogodbe. Prepovedani so vsakršna reprodukcija, distribucija, predelava ali
dajanje na voljo javnosti avtorskih del ali njihovih delov v tržne namene brez predhodne
sklenitve ustrezne pogodbe z družbo Delo, d. d.
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Izdajatelj Delo, d. d., ne odgovarja za nemožnost prenosa vsebin na mobilno napravo.
Izdajatelj zagotavlja brezhibno delovanje spletnega portala www.slovenskenovice.si s
spletnimi brskalniki:
Internet Explorer 8,
Mozilla Firefox 3.6 in
Google Chrome v5.
Prav tako je za nemoteno delovanje potrebna zadnja različica vtičnika Flash.
V ostalih primerih za morebitno nezmožnost ogleda spletnega mesta ali v primeru
preobremenitve strežnika (denial of service) izdajatelj ne odgovarja.
Izdajatelj zagotavlja brezhibno delovanje aplikacije Delo v naslednjih napravah:
iOS:








iPad 1 (iOS 5.1.1)
iPad 2 (iOS 6.1.3)
iPad 3
iPad mini
iPhone 4
iPhone 4S
iPhone 5
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Android:
tablice:
 Samsung Galaxy Tab (GT-P1000; android 2.3.6)
 Samsung Galaxy Tab 10.1 (GT-P7500: android 4.0.4)
 Samsung Galaxy Tab 10.1 v2 (GT-P5100 android 4.1.4)
telefoni:
 Samsung Galaxy S (GT-I9000; android 4.2.2)
 Samsung Galaxy S II (GT-I9100; android 4.1.2)
 Samsung Galaxy Note 2 (GT-N7100; android 4.1.2)
Izdajatelj prav tako ne odgovarja za posledice spregledane elektronske pošte ali druge
elektronske komunikacije (kot je npr. spregledana koda, spregledane e-novice, ipd.), ki bi jo
uporabnik morebiti prejel v svoj SPAM ali drug nabiralnik.
Izdajatelj si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti te pogoje oz. pravila uporabe kadarkoli
brez predhodne najave. Ti pogoji so del splošnih pogojev poslovanja izdajatelja.

Delo, d. d.
Ljubljana, julij 2013
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