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1. S temi Splošnimi pravili in pogoji uporabe aplikacije 

„DriveAngel“ se urejajo odnosi med trgovsko družbo 

ZUBAK GRUPA d.o.o. z ene strani in uporabnikom 

aplikacije DriveAngel (v nadaljevanju besedila 

Aplikacija) z druge strani.  

 

2. Če kontekst ne zahteva drugače, posamezne besede in 

izrazi v smislu teh pogojev pomenijo naslednje: 

2.1 „ZUBAK GRUPA“ je trgovsko družbo ZUBAK GRUPA 

d.o.o., Zagrebačka 117, Velika Gorica, Republika 

Hrvaška, OIB: 39135989747; 

2.2 „„ORYX“ in/ali „ORYX Assistance“ je komercialno 

ime ali blagovna znamka storitve tehnične pomoči na 

cesti ali asistence, ki jo ponuja ZUBAK GRUPA;  

2.3. „Uporabnik“ je fizična ali pravna oseba, ki z 

uporabo proizvoda ORYX Assistance, namestitvijo oz. 

instaliranjem Aplikacije in sprejetjem teh Splošnih 

pogojev pridobi pravico do uporabe aplikacije 

DriveAngel;   

2.4 „Aplikacija“ je aplikacija DriveAngel oziroma sistem 

storitev opozarjanja v primeru prometne nesreče; 

2.5 „Prometna nesreča“ je dogodek na cesti, v katerem 

je bilo udeleženo vsaj eno vozilo, ki se je gibalo, in v 

katerem je poškodovana vsaj ena oseba ali je nastala 

materialna škoda. 

2.6 „Kontakt in/ali klicni center“ je komunikacijski 

center ORYX-a, ki sprejema podatke z Aplikacije in 

komunicira z Uporabnikom ali drugimi osebami skladno 

s temi Splošnimi pogoji. 

2.7 „Splošni pogoji“ označujejo te Splošne pogoje in vse 

njihove spremembe in dopolnitve, ki sledijo. 

2.8. „Ozemlje“ označuje področje Republike Slovenije. 

 

3. Z uporabo Aplikacije soglašate s temi Splošnimi pogoji. 

Ti Pogoji regulirajo uporabo Aplikacije. Pred uporabo 

Aplikacije pozorno preberite te Pogoje. Če se z njimi ne 

strinjate, ne uporabljajte Aplikacije. 

 

4. Za vse medsebojne odnose ZUBAK GRUPA in 

Uporabnika, ki niso urejeni s temi Splošnimi pogoji, na 

ustrezen način veljajo veljavni predpisi Republike 

Slovenije.  

 

UPORABA APLIKACIJE 

5. Aplikacija je sistem oziroma storitev, ki opozarja pravne 

ali fizične osebe, namenjena je voznikom v primeru 

prometne nesreče, ki se zgodi na ozemlju Republike 

Slovenije.  

 

6. Sistem je zasnovan tako, da voznika ne moti med 

vožnjo, v primeru morebitne prometne nesreče pa 

vzpostavlja komunikacijo s klicnim centrom ORYX-a ali 

z zasebnimi kontakti Uporabnika, tako da sporoča 

informacije o okoliščinah prometne nesreče. Nekatere 

od informacij, ki jih Aplikacija pošilja označenim 

prejemnikom, vključujejo tudi GPS-lokacijo, hitrost pred 

nesrečo ter podatke o uporabniku Aplikacije. S tem ko 

komunikacija poteka med računalniškimi sistemi brez 

človekove vpletenosti, informacije prispejo na pravo 

mesto v najkrajšem možnem času, obenem pa se 

zmanjša možnost človeške napake pri prijavi 

podrobnosti o nastali situaciji. 

 

 

 

7. Aplikacije je triplastni sistem, sestavljen iz aplikacije na 

pametnem telefonu, serverske aplikacije in baze 

podatkov. Sistem v realnem času obdeluje nabor 

podatkov, pridobljenih s strani senzorjev, vgrajenih v 

pametne telefone, in na podlagi narejenih algoritmov 

izdela parametre o stanju vozila v prometu.  

 

8. Oseba, ki uporablja proizvode ORYX Assistence, postaja 

uporabnik Aplikacije z namestitvijo Aplikacije na svoj 

pametni telefon in z njeno aktivacijo z aktivacijsko kodo, 

ki jo bo prejela od ORYX-a, s čimer sprejema tudi te 

Splošne pogoje. Da bi se Aplikacija aktivirala in začela 

delovati, lahko uporabnik odpre svoj uporabniški račun, 

na katerem bo shranil podatke o svoje vozilu (ali o več 

vozilih) ter svoje relevantne podatke, ki se vnašajo v 

Aplikacijo z aktivacijo uporabniškega računa. Ti podatki 

se delijo na obvezne in dodatne podatke: 

 

8.1 PODATKI, NUJNI ZA NEMOTENO DELOVANJE 

APLIKACIJE 

a) Dostopna koda je potrebna, da bi lahko 

uporabnik potrdil pravico do uporabe storitve; 

b) Mobilna številka telefona, na katerem je 

nameščena Aplikacija – telefonska številka je 

nujna, da bi lahko v primeru nesreče 

vzpostavili stik z uporabnikom. 

 

8.2  SEKUNDARDNI PODATKI (po želji Uporabnika) 

a) ime in priimek – podatek je potreben za 

identifikacijo osebe na lokaciji, če pride do 

prometne nesreče;  

b) krvna skupina – podatek je potreben za 

obveščanje zaposlenih v reševalni službi v 

primeru nesreče, da bi lahko učinkoviteje 

izvedli reševanje; 

c) e-naslov za pošiljanje informacij o vožnji, 

kontaktiranje Osebnih angelov ipd.;   

d) dodatna telefonska številka – podatek je 

potreben v primeru, če uporabnik uporablja 

več telefonskih številk in je nedosegljiv na 

primarno navedeni kontaktni številki; 

e) blagovna znamka, model, barva in registrska 

oznaka vozila – podatki so potrebni, da bi 

lahko v primeru nesreče hitro in učinkovito 

identificirali vozilo, v katerem se je v trenutku 

nesreče nahajal uporabnik; 

f) dodaten e-naslov je potreben v primeru, če 

uporabnik uporablja več e-naslovov in 

primarno naveden e-naslov ni dostopen ali ni 

v uporabi; 

g) podatki kontaktne osebe, ki jo je Uporabnik 

navedel, da bo obveščena v primeru 

morebitne prometne nesreče – poleg 

reševalnih služb Aplikacija omogoča 

vzpostavitev komunikacije s kontaktno osebo, 

če je ta oseba navedena; 

h) posebni poudarki – alergije in kronične 

težave, redna zdravila (če jih uporabnik jemlje) 

ipd., posebni poudarki in podatki o alergijah, 

kroničnih težavah in terapijah so potrebni pri 

obveščanju zaposlenih v reševalni službi v 

primeru nesreče, da bi lahko učinkoviteje 

ukrepali pri reševanju. 
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9. Da bi lahko Aplikacija nemoteno delovala, mora 

Uporabnik nujno vzdrževati in posodabljati resnične, 

točne, veljavne in popolne podatke iz 8. točke teh 

Pogojev. Če Uporabnik ne shrani ali ne posodobi 

popolnih in resničnih podatkov ali če ima ORYX 

upravičene razloge za sum, da ti podatki niso resnični, 

točni ali popolni, lahko zamrzne ali razveljavi 

uporabniški račun ter onemogoči uporabi storitev ali 

kakega njenega dela.  

 

10. Z aktivacijo uporabniškega računa in sporočanjem 

podatkov, skladno z 8. in 9. točko, Uporabnik Aplikacije 

soglaša, da bo ORYX nadalje obdeloval podatke z 

namenom izvršitve funkcije in nadaljnjega razvoja 

Aplikacije z namenom izvedbe storitve ORYX 

ASSISTENCE. 

 

TEHNIČNI PREDPOGOJI ZA MOBILNE NAPRAVE, KI 

PODPIRAJO APLIKACIJO 

11. Da bi pametni telefon lahko podpiral Aplikacijo, mora 

zadostiti naslednjim tehničnim pogojem, ne glede na 

operativni sistem: 

• dostop do interneta; 

• vgrajen mora imeti  akcelerometar (ta je vgrajen v 

pametne telefone, da bi omogočil prehod slik in 

grafik iz vertikalnega v horizontalni položaj); 

• vgrajen mora imeti GPS-sprejemnik. 

 

PROCES DELOVANJA STORITEV DRIVEANGEL 

12. Aplikacija je sistem, ki nenehno procesira in analizira 

podatke, ki ji Aplikacija pridobiva, da bi zaznal status 

trneutne vožnje Uporabnika. Če algoriten, ki daje zagon 

serverski aplikaciji, sklene, da so nastali parametri, ki 

kažejo na prometno nesrečo, Aplikacija v istem trenutku 

sproži klic, usmerjen na klicni center ORYX, ki vsebuje 

ključne relevantne podatke (hitrost, položaj vozila, 

orientacija, glasnost itd.). Na podlagi teh lahko agenti 

klicnega centra ocenijo stopnjo avtentičnosti alarma.  

 
13. V procesu izvajanja storitve se vzpostavlja kontinuiran 

potek podatkov med serverjem in Aplikacijo na 

pametnem telefonu Uporabnika, v primeru indikacije o 

prometni nesreči pa klicni center ORYX vzpostavi tudi 

glasovni kontakt z Uporabnikom, kar je v skladu z 

opredeljenim protokolom. 
 

14. Ko Aplikacija prepozna gibanje, ki je hitrejše od 20 

km/h, vzpostavlja podatkovni „pulz“ in začne s 

pošiljanjem podatkov v opredeljenih vremenskih 

intervalih, Uporabnik pa lahko prejme vizualno in 

zvočno opozorilo ter sporočilo: „DriveAngel je ob Vas in 

Vam želi srečno pot.“ 

 

15. Po namestitvi Aplikacije na pametni telefon so začetne 

postavke Aplikacije prilagojene tako, da avtomatično 

zaznajo vožnjo Uporabnika in začnejo z nadzorom 

vožnje. Ta način delovanja Aplikacije povzroča večjo 

potrošnjo baterije mobilnega telefona, zato jo je treba 

za nemoteno delovanje Aplikacije in polno 

funkcionalnost med vožnjo priključiti na polnilec za 

baterije. 

 

 

16. V postavkah Aplikacije sta možna dva načina nadzora 

vožnje: 

a) avtomatični in 

b) ročni. 

Avtomatični nadzor vožnje za delovanje uporablja GPS-

sistem, ki azna vsako gibanje vozila. 

Ročni nadzor vožnje pa dela tako, da Uporabnik v 

Aplikaciji samostojno zažene nadzor vožnje.  

 

17. Če Uporabnik ne želi avtomatično nadzorovati vožnje, 

lahko v postavkah aplikacije namesti ročno detektiranje 

vožnje. V tem primeru mora med vsako vožnjo 

Uporabnik sam zagnati Aplikacijo in nastaviti nadzor 

vožnje. Če Uporabnik ne zažene nadzora vožnje in 

Aplikacija ne zazna možne prometne nesreče in ne 

obvesti kontaktnega centra ORYX, ORYX ne prevzame 

nobene odgovornosti za posledice, nastale v takšni 

situaciji.  

 

18. Če se pametni telefon popolnoma izklopi zaradi prazne 

baterije ali kakega drugega razloga, se bo Aplikacija 

med ponovnim vklopom pametnega telefona 

avtomatično sama zagnala.  

 

19. Če Uporabnik Aplikacijo izklopi tako, da jo popolnoma 

odstrani s seznama aktivnih aplikacij, ta ne bo mogla 

zaznati vožnje in možne prometne nesreče in o tem 

obvestiti kontaktni center ORYX-a, čeprav je v 

postavkah nameščeno avtomatično zaznavanje vožnje. 

V tem primeru ORYX ne prevzema nobene odgovornosti 

za posledice, nastale v takšni situaciji. Če Uporabnik 

tako izklopi Aplikacijo, mora za naslednje zaznavanje in 

nadzor vožnje ročno vklopiti Aplikacijo. 

 

20. Konec nadzora vožnje Aplikacija zazna avtomatično. 

Konec vožnje zazna, če je bilo vozilo v mirovanju 5 minut 

po zadnjem zabeleženem gibanju pri 20 km/h, 

Uporabnik pa lahko prejme vizualno in zvočno opozorilo 

ter sporočilo: „DriveAngel je zaključil nadzor vožnje. 

Zahvaljujemo se Vam za prijetno in varno vožnjo.“ 

 

21. Če Aplikacija sklene, da so nastali pogoji, ki kažejo na 

prometno nesrečo, agent klicnega centra prejme 

zvočno in slikovno opozorilo, ki mu sledi poln paket 

podatkov, na podlagi katerih se sklepa, da obstaja 

utemeljeni sum, da je prišlo do prometne nesreče. V 

desetih sekundah lahko agent preveri konsistentnost 

podatkov in pokliče Uporabnika, da bi preveril, ali gre za 

dejansko nesrečo, ki zahteva hitro ukrepanje. Med 

izvajanjem tega klica, s katerim preverja, prispe 

naslednji paket podatkov po nesreči. Če v klicni center 

ne prispe naslednji paket podatkov, je potrjena velika 

verjetnost, da je prišlo do prometne nesreče.  

 

22. Če se je aktiviral avtomatični alarm, Uporabnik sliši 

zvočno opozorilo, na zaslonu pa se mu pojavijo 

naslednja sporočila: 

• OPOZORILO! DriveAngel je zaznal možno nesrečo in 

obvestil ORYX Assistence. Če ne potrebujete 

pomoči, prekličite intervenco.  

• Aktiviran je nujen klic na pomoč, usmerjen na ORYX 

Assistence. 

• Če ne potrebujete pomoči, pritisnite tipko „Prekliči 

klic na pomoč.“ 
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23. Če se ne vzpostavi glasovna povezava s centrom v 

okviru 120 sekund od začetnega alarma, zaslon prikaže 

naslednja sporočila: 

• Podatki o nesreči so poslani ORYX Asisstence. 

• ORYX Assistence je na poti k vam. 

• Če ne potrebujete pomoči, pritisnite tipko „Prekliči 

klic na pomoč.“  

 

24. Če Uporabnik ne odgovori na prejet klic, naslednji paket 

podatkov pa potrjuje konsistentnost prejšnjih podatkov 

(ali ni naslednjega paketa, kar kaže, da je mobitel 

uničen v nesreči), ORYX na podlagi tega sklene, da je 

prišlo do resne prometne nesreče, agent pa pokliče 

edinstveno evropsko številko 112 za nujne primere in 

posreduje naslednje podatke: 

• natančno lokacijo prometne nesreče; 

• identiteto vozila (znamko, model, registracijo, barvo, 

letnik); 

• relevantne zdravstvene podatke o Uporabniku iz 

točke 8.2 teh Pogojev, če jih je Uporabnik navedel v 

profilu Aplikacije (starost, krvna skupina, kronične 

težave, kot so npr. visok krvni pritisk, sladkorna 

bolezen, redne terapije ipd.). Vsi ti podatki so lahko 

relevantni za zdravstveni profil Uporabnika. 

 

25. Če je Uporabnik zavesten in odgovori na klic ter potrdi 

nastanek prometne nesreče, agent opravi klic na 

edinstveno evropsko številko 112 za nujne primere na 

enak način kot v predhodnem scenariju iz točke 25. Če 

Uporabnik pove, da je prišlo do lažje nesreče, ki ne 

zahteva intervencije, agent klicnega centra prekliče 

intervenco (čeprav je že zagnana). Če Uporabnik potrdi, 

da gre za lažen/naključen alarm, agent prekine klic, 

podatkovni podatki, ki so prispeli pred alarmom, pa 

ostanejo shranjeni za potrebe naknadne analize. 

 

PRAVILA ZA UPORABO PODATKOV IN GARANCIJE 

ZASEBNOSTI 

26. Vsi podatki, ki jih Aplikacija pridobi, uporablja in 

procesira, se uporabljajo izključno z namenom izvedbe 

opisane funkcije oziroma storitve ter statistične 

obdelave za nadgradnjo sistema. ORYX lahko kontaktne 

podatke Uporabnika iz točke 8.1 teh Splošnih pogojev 

uporablja tudi za svoje marketinške akcije, 

organiziranje nagradnih iger in raziskavo zadovoljstva 

Uporabnikov z Aplikacijo. Uporabnik s sprejetjem teh 

Pogojev soglaša, da lahko ORYX v svojem glasilu ali na 

svoji spletni strani objavi ime in priimek Uporabnika, ki 

je osvojil nagrado v nagradni igri ali na nagradnem 

natečaju oziroma v marketinški akciji ORYX. 

 

27. V primeru aktiviranja alarma bodo agentom klicnega 

centra dostopni podatki o vožnji Uporabnika, pridobljeni 

v zadnjih 20 minutah pred aktivacijo alarma. V tem 

primeru imajo agenti klicnega centra tudi dostop do 

relevantnih zdravstvenih podatkov z uporabniškega 

računa (če je Uporabnik v svoj profil vnesel te podatke). 

Ostali podatki bodo dostopni tehničnemu osebju 

DriveAngel, Limited  47 Mark Lane, London EC3R 7QQ, 

Združeno kraljevstvo, a zgolj za potrebe statistične in 

tehnične analize s ciljem izvedbe in izboljšanja 

funkcionalnosti Aplikacije.  

 

28. V okviru svojega uporabniškega računa lahko 

Uporabnik navede določene osebne in zdravstvene 

podatke, kot so npr. krvna skupina, alergije in drugi 

zdravstveni relevantni podatki, ki so pomembni za 

uspešno zdravstveno intervenco v primeru prometne 

nesreče. Uporabnik z vnosom teh podatkov daje 

dovoljenje za njihovo obdelavo za potrebe čim bolj 

uspešnega izvajanja zdravstvene pomoči in primera v 

primeru nastanka prometne nesreče. Za točnost 

osebnih/zravstvenih podatkov nosi Uporabnik polno in 

izrecno odgovornost. ORYX zagotavlja, da bodo osebni 

in zdravstveni podatki Uporabnika dostopni zgolj 

agentom klicnega centra ORYX. 

 

29. ORYX pridobiva, obdeluje in hrani osebne ter 

indentifikacijske podatke o uporabnikih v skladu z 

zakonom in temi Splošnimi pravili in pogoji. 

 

POGOJI OMEJITVE ODGOVORNOSTI ZA DELNO ALI 

POPOLNO NEDELOVANJE APLIKACIJE 

30. Aplikacija v kombinaciji z drugimi elementi pasivne 

varnosti v avtomobilu povečuje skupni faktor osebne 

varnosti v prometu in je kot takšna tudi opredeljena. 

Aplikacija na pametnem telefonu je varnostni „dodatek“ 

za hitrejšo organizacijo pomoči na cesti, ne pa „rešitev“ 

za zaščito pred posledicami prometne nesreče. V tem 

smislu in upoštevajoč druge omejitve je Aplikacija 

opredeljena v točkah 31 in 32 teh Pogojev, vloga in 

odgovornost ORYX sta omejeni na alarmiranje 

edinstvene evropske številka 112 in za organizacijo 

storitve ORYX ASISSTENCE, če se na podlagi 

pridobljenih parametrov in podatkov z Aplikacije kaže 

potreba po teh dejanjih.  

 

31. Tako kot vsak drug sistem sistem za nadgradnjo cestne 

varnosti ima tudi Aplikacija oz. njen sistem inherentne 

omejitve, kar pomeni, da ni možno zagotoviti, da bo 

sistem v vsakem trenutku in v vsaki situaciji deloval 

stoodstotno (100-%) zanesljivo. 

 

32. Poleg teh splošnih omejitev, ki se nanašajo na kateri 

koli varnostni sistem, ima Aplikacija tudi naslednje 

specifične omejitve, ki izhajajo iz njenega tehničnega 

koncepta in zato v nekaterih okoliščinah (nad katerimi 

je nemogoče imeti nadzor) ne bo delovala celovito oz. v 

smislu izkoristka vseh zmožnosti. Te okoliščine 

vključujejo (vendar niso omejene samo na njih) 

naslednje znane omejitve: 

 

32.1 LOKACIJA PROMETNE NESREČE 

V Aplikaciji se uporablja GPS-sistem za zaznavanje 

lokacije nesreče. Če pametni telefon Uporabnika zaradi 

katerega koli razloga ne more sprejeti GPS-signala, bo 

Aplikacija kot referenčno točko za intervencijo vzela 

zadnjo odčitano oz. zaznano GPS-lokacijo. Če se torej 

prometna nesreča zgodi v tunelu (če ni GPS-signala), bo 

zabeležena zadnja lokacija pred vstopom v tunel. 

  

 

      32.2 PRISOTNOST IN KAKOVOST SIGNALA ZA 

PODATKOVNI PROMET 

 Čeprav ima Aplikacija zelo skromne zahteve v smilu 

kakovosti radio signala za podatkovni promet, noben 

mobilni operater ne more zagotoviti 100-% pokritosti s 

signalom na celotnem državnem ozemlju. Če se torej 

prometna nesreča zgodi na lokaciji, kjer ni signala, se 
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kot referenčno točko izbere zadnja odčitana oz. 

zabeležena lokacija pred izgubo signala. 

 
      32.3 PODATKOVNI PROMET 

Aplikacija zahteva relativno skromno količino 

podatkovnega prometa. Toda kljub temu je treba imeti 

vklopljen tarifni model, ki vključuje določeno količino 

podatkovnega prometa. Če Uporabnikov mobitel iz 

katerega koli razloga zataji pri podatkovnem prometu, 

Aplikacija ne bo mogla delovati, ORYX pa v tem primeru 

ne prevzema nobene odgovornosti za posledice, nastale 

v takšni situaciji.  

 

      32.4 NAMESTITEV MOBITELA V AVTOMOBILU 

Da bi lahko Aplikacija v popolnosti in celovito nemoteno 

delovala, mora biti pametni telefon v avtomobilu 

nameščen na stojalu, ki je čvrsto povezano z 

avtomobilom in omogoča pogovor brez rok in polnjenje 

baterije. Da bi lahko pametni telefon zanesljivo ocenil 

jakost možnega udarca pri prometni nesreči, je 

potrebna mehanska povezava z avtomobilom.  Če je 

pametni telefon v žepu ali leži na polici ali v kakšnem 

predalu, bo identificiral udarec, vendar bo zaznava 

jakosti udarca nenatančna. S tako nenatančnimi 

podatki se znatno povečuje tveganje za to, da prava 

nesreča ne bo zaznana ali da se bodo generirali lažni 

alarmi, pri čemer ORYX ne more nositi odgovornosti za 

morebitni neuspeh detekcije prometne nesreče.  

 

Odsvetujejo se tudi nosilci/stojala za mobitele, ki so 

pričvrščena za vetrobransko steklo (z gumijastim 

vakuum zvoncem), ker v primeru poka stekla obstaja 

veliko tveganje, da se bo pametni telefon poškodoval in 

prenehal pošiljati podatke o prometni nesreči. 

Priporočajo se nosilci oz. stojala, ki so učvrščeni za 

armaturno ploščo v višini volana ali nižje, oziroma 

nosilci/stojala, ki bodo ostali na svojem mestu tudi v 

primeru hujših nesreč.  

 

32.5 BATERIJA 

Ko je Aplikacija vklopljena, mora pametni telefon 

nenehno procesirati določen paket podatkov in 

vzpostavljati podatkovno povezavo, kar pomeni dodatno 

breme za baterijo telefona. Če je v trenutku nesreče 

baterija na telefonu prazna, Aplikacija ne bo mogla 

delati in ORYX v tem primeru ne prevzema odgovornosti 

za posledice, nastale v takšni situaciji. 

 

      32.6  POSLUŠANJE GLASBE MED VOŽNJO IN HRUP V 

VOZILU 

Če raven glasnosti v vozilu preseže 90 decibelov, lahko 

Aplikacija opozori, naj se zaradi varnosti zmanjša 

glasnost. Da bi Aplikacija lahko „sklenila“, ali je prišlo do 

prometne nesreče, med drugim analizira tudi zvočno 

sliko znotraj avtomobila. Da bi Aplikacija lahko ločila 

med tipično zvočno sliko znotraj kabine, v kateri se 

posluša glasba, in zvočno sliko nesreče, glasba,  

ki se posluša med vožnjo ne sme presegati več kot 90 

decibelov. Če se glasnost ne zmanjša, bo Aplikacija še 

naprej nemoteno delovala, vendar bo njena polna 

funkcionalnost v enem parametru omejena.  

 

      

 

  

 

32.7  POGOVOR MED VOŽNJO 

Ko je Aplikacija vključena lahko Uporabnik vzpostavlja 

in prejema klice brez kakršnih koli omejitev. Med 

pogovorom bo na vrhu zaslona viden rdeč trak, ki samo 

opozarja, da Aplikacija v ozadju še vedno opravlja svoje 

delo. Medtem ko je Aplikacija vklopljena, se lahko 

nemoteno uporablja tudi katero koli drugo aplikacijo na 

mobitelu. 

 

      32.8 HITROST 

Med podatki, ki jih Aplikacija analizira, je tudi hitrost. Če 

prekoračite hitrost 130 km/h, se vam lahko nazaslonu 

poleg hitrosti prižge „rdeča luč“. To je le opozorilo, da 

premislite o zmanjšanju hitrosti zaradi lastne varnosti v 

cestnem prometu. To opozorilo ne zmanjša 

funkcionalnosti aplikacije. 

 

32.9 POČITEK 

Ko Aplikacija zazna vožnjo, ki traja dlje kot dve uri, Vas 

lahko opozori, da se ustavite in si vzamete nekaj časa 

za počitek, šele potem pa varno nadaljujete potovanje. 

 

ZAUPNOST VSTOPNIH PODATKOV, KI JIH UPORABLJA 

APLIKACIJA        

33. Za delo Aplikacije in sistema je treba v realnem času 

beležiti določen paket podatkov (hitrost, položaj vozila, 

orientacija, glasnost itd.). V primeru nesreče imajo 

dostop do podatkov le: podjetje DriveAngel Limited  47 

Mark Lane, London EC3R 7QQ, Združeno kraljevstvo kot 

tehnični izvajalec funkcionalnosti Aplikacije, agenti 

kontaktnega centra ORYX, oseblje reševalnih služb 

(policija, gasilci, reševalna služba ipd.). Nihče drug v 

nobenih okoliščinah ne bo imel dostopa do podatkov o 

zadnjih 20 minutah vožnje. 

 

34. Uporabnik Aplikacije ima možnost deliti svojo trenutno 

lokacijo med vožnjo in ostale podake, ki so relevantni za 

trenutno vožnjo (pot, začetek in konec vožnje ipd.), in 

sicer prek SMS-a, e-sporočila, družbenih omrežij ipd.  

 

35. Uporabnik lahko v Aplikaciji navede osebe, ki jih bo 

ORYX kontaktiral v primeru prometne nesreče, in takšne 

poškodbe Uporabnika, zaradi katerih ta ni sposoeben 

samostojno komunicirati z določenimi osebami in jih 

informirati o nastalem dogodku. Pri tem ima ORYX 

pravico kontaktirati navedene pravne ali fizične osebe, 

ki so navedene v aplikaciji s kontaktnimi podatki. 

 

36. Z namenom zaščite uporabniškega računa in 

tamkajšnjih podatkov je priporočeno ne odkrivati 

uporabniškega imena in/ali gesla tretjim osebam ali 

omogočati dostop uporabniškemu računu. V primeru, 

če je Uporabnik samostojno, zavestno in po lastni volji 

omogočil dostop uporabniškemu računu tretji osebi, 

česar posledica je odkritje in širjenje podatkov, ki se 

lahko smatrajo kot osebni, ORYX ne prevzema 

odgovornosti za širjenje podatkov.  

 

 

MEHANSKA IN ELEKTRONSKA INTEGRITETA 

PAMETNEGA TELEFONA 

37. Da bi Aplikacija na pametnem telefonu zanesljivo 

delovala, je izredno pomemno, da je sam pametni 

telefon v brezhibnem stanju. Da bi pametni telefon ostal 

v dobrem stanju, je treba z njim ravnati skladno z 
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navodili proizvajalca in paziti, da ne pride do nobenih 

mehanskih, termičnih ali drugih šokov. Če denimo 

pametni telefon slučajno pade na tla, ni možno 

pričakovati, da bo to vselej ostalo brez posledic v smislu 

mehanske in elektronske integrirete naprave. V večini 

takih primerov bo pametni telefon verjetno res ostal 

nepoškodovan, toda tega ni možno zagotoviti. 

Komponente pametnega telefona, ki so potrebne za 

delovanje Aplikacije, so kompleksne in relativno 

občutljive. Za njihovo ustrezno delovanje oziroma za 

morebitne poškodbe prevzema polno odgovornost le 

Uporabnik. Če Aplikacija „sklene“, da je pametni telefon 

prepogosto izpostavljen nepotrebnim ali namernim 

šokom, ima ORYX izrecno pravico zavrniti izvajanje 

storitve in deaktivirati uporabniški račun. Zgolj eno 

namerno metanje pametnega telefona, je zadosten 

razlog za preknitev storitve. Aplikacija lahko zanesljivo 

razlikuje situacijo, v kateri je pametni telefon 

nenamerno in slučajno padel na tla avtomobila, od 

situacije, v kateri je pametni telefon namenoma vržen 

na tla ali v kakšno drugo čvrsto oviro. 

 

ODGOVORNOST 

38. ORYX ni odgovoren za Uporabnika ali tretje osebe glede 

nobene premičninske in/ali nepremičninske škode, ki 

lahko nastane v primeru prometne nesreče. Aplikacija 

je namenjena le kot plemenito orodje oz. sistem za 

pomoč oziroma hitrejšo in enostavnejšo organizacijo 

pomoči Uporabniku na cesti v primeru prometne 

nesreče v cestnem prometu, in sicer ob pogoju, da 

Aplikacija uspešno in pravočasno zazna nevarnost 

oziroma možno prometno nesrečo, ter ob pogoju 

primerne uporabe in izpolnitvi vseh pogojev za ustrezno 

delovanje Aplikacije, ki so predpisani v okviru teh 

Pogojev (tehnično pogoji, pravilna uporaba telefona 

idr.). 

 

REŠEVANJE  SPOROV 

39. V primeru spora, ki bi izhajal iz tolmačenja, uporabe ali 

izvršitve teh Splošnih pravil in pogojev, bosta ZUBAK 

GRUPA in uporabnik skušala spor odpraviti po mirni 

poti, če pa pogodbeni stranki po tej poti ne rešita spora, 

je za njegovo reševanje pristojno sodišče, ki se nahaja 

v kraju sedeža ZUBAK GRUPA.  

  

VELJAVNOST POGOJEV 

40. Ta Splošna pravila in pogoji veljajo od 07.01.2019. 

 

41. Ti Pogoji veljajo za uporabo Aplikacije do spremembe ali 

zamenjave z novimi pogoji uporabe. 

 

42. ZUBAK GRUPA si pridržuje pravico, da po lastnem 

občutku spreminja ali posodablja te Pogoje v katerem 

koli trenutku. Ti pogoji bodo objavljeni na spletnih 

straneh in Aplikaciji z datumom zadnje spremembe. 

Takšne spremembe bodo postale veljavne po njihovi 

objavi. Če se s spremenjenimi pogoji ne stirnjate, takoj 

prenehajte z uporabo Aplikacije. Vaša nadaljnja 

uporaba Aplikacije po objavi sprememb bo predstavljala 

Vaše strinjanje s spremenjenimi pogoji. 

 

07.01.2019. 

 


