
 

Pravila in pogoji storitve SMS skupnosti Žiher SMS klub   
 
 

1. Organizator SMS skupnosti Žiher SMS klub 
 
Organizator SMS skupnosti Žiher SMS klub je podjetje Žiher d.o.o., Moškanjci 1/g, 2272 
Gorišnica, ID za DDV: SI88264998, matična št.: 5518547.  
 

2. SMS skupnost Žiher SMS klub 
 

Namen SMS skupnosti Žiher SMS klub je informiranje in promocija podjetja, dejavnosti, 
izdelkov in storitev podjetja Žiher d.o.o..  
 
Uporabnik se včlani v brezplačno SMS skupnost Žiher SMS klub na naslednje načine: 

- uporabnik pošlje SMS sporočilo s ključno besedo ZIHER na številko 051 610 610 
- Z izpolnjeno in podpisano prijavnico, ki jo prejmete na sedežu podjetja Žiher d.o.o., 

Moškanjci 1/g, 2272 Gorišnica ali v PE Ljubljana - Žiher Studio, Stegne 11c, Ljubljana 
 
V brezplačno SMS skupnost Žiher SMS klub se lahko včlanijo uporabniki mobilnih omrežij 
vseh operaterjev.  
 
Udeleženci, ki sodelujejo s poslanim SMS sporočilom, bodo včlanjeni v brezplačno SMS 
skupnost Žiher SMS klub, kar pomeni, da bodo prejemali brezplačna koristna obvestila in 
informacije o novostih, akcijah in nagradnih igrah podjetja Žiher d.o.o.  
 
Člani SMS skupnosti Žiher SMS klub prejmejo do največ 3 SMS/MMS sporočila mesečno. 
Sporočila bodo vedno vsebovalo koristne informacije in bodo brezplačna. 
 
Vsak član se lahko iz brezplačne SMS skupnosti Žiher SMS klub kadarkoli odjavi tako, da na 
številko 051 610 610 pošlje SMS s ključno besedo ZIHER STOP ali pokliče na številko  
051 610 610 in vas bo odjavila kontaktna oseba podjetja Žiher. 
 

3. Cenik  
 
Članstvo v SMS skupnosti Žiher SMS klub je brezplačno. 
 
Povratna SMS sporočila, ki jih uporabnik prejme kot član SMS skupnosti Žiher SMS klub 
(koristna obvestila in informacije o novostih, akcijah in nagradnih igrah podjetja Žiher d.o.o.) 
so za uporabnika oz. člana SMS skupnosti Žiher SMS klub brezplačna.  
 
Poslana SMS sporočila s strani uporabnika se obračunavajo po vsakokratnem veljavnem 
ceniku mobilnega operaterja uporabnika. 
 

4. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika 
 
Z včlanitvijo v SMS skupnosti Žiher SMS klub se uporabnik strinja s pogoji storitve in 
uporabe in dovoljuje, da podjetje Žiher d.o.o. upravlja z njegovimi podatki za namen izvajanja 
storitve v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov. 
 



 

 
5. Dodatne informacije in pomoč 

 
Podjetje Žiher d.o.o. je odgovorno za reševanje reklamacij. Dodatne informacije o Žiher SMS 
klubu dobite na navedenih kontaktih: 

GSM: 051 610 610 
Email: info@ziher.si 
Delovni čas: pon.-pet.: 7-15h 

 
Storitev traja do preklica. 


