
SPLOŠNI POGOJI UPORABE MOBILNE APLIKACIJE FLEBI 

1. UVODNA DOLOČBA 
Krka je lastnica aplikacije Flebi, za uporabo katere veljajo ti splošni pogoji. V njih so 

določene storitve, obveznosti, pravice in drugi pogoji uporabe aplikacije. 

 

Ti splošni pogoji začnejo veljati, ko se uporabnik prvič vpiše v aplikacijo Flebi in se strinja z 

njimi. Veljajo tudi za vse posodobitve in/ali nove verzije in/ali vse druge spremembe 

aplikacije Flebi. 

2. DEFINICIJE 
Izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, pomenijo naslednje: 

 

Krka – KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija, matična 

številka 5043611000, in/ali njene odvisne ali druge povezane družbe. 

 

Aplikacija Flebi – mobilna aplikacija Flebi, ki jo uporabnik namesti na svoj pametni telefon 

ali tablični računalnik. 

 

Uporabnik aplikacije Flebi – polnoletna oseba, ki se vpiše v aplikacijo Flebi. 

 

Vpis – strinjanje s pogoji uporabe in z obdelavo osebnih podatkov, kar omogoča vstop v 

aplikacijo Flebi. 

3. PRENOS APLIKACIJE FLEBI 
Uporabnik aplikacijo Flebi prenese iz spletne trgovine za mobilne aplikacije v skladu z 

njenimi pogoji. Na voljo je v spletnih trgovinah: 

 iTunes (Apple iOS), 

 Google Play (Google Android), 

 AppGallery (Huawei). 

 

Uporaba aplikacije je brezplačna, uporabnik pa plača prenos podatkov, ki mu ga zaračuna 

izbrani omrežni operater. 

4. TEHNIČNE ZAHTEVE 
Krka za prenos in uporabo aplikacije Flebi priporoča uporabo omrežij LTE, 3G, 5G ali Wi-Fi. 

Deluje na operacijskih sistemih iOS (Apple), Android (Google) in Huawei. Za starejše verzije 

operacijskih sistemov aplikacija Flebi zaradi tehničnih omejitev ni na voljo, funkcije ne 

delujejo pravilno ali pa jih ni mogoče prikazati. 

 



5. STORITVE APLIKACIJE FLEBI 
V aplikaciji Flebi so na voljo naslednje storitve in vsebine: 

 videoposnetki vaj proti krčnim žilam 

 članki o obvladovanju težav zaradi krčnih žil 

 pogovorni bot  

 individualna ocena tveganja za krčne žile 

 spremljanje napredovanja krčnih žil 

 pošiljanje individualne ocene tveganja osebnemu zdravniku (v pdf-ju) 

 opomnik za izvajanje vaj 

 opomnik za jemanje zdravila 

 opomnik za pitje vode 

 opomnik za spremljanje simptomov 

 

6. VPIS 
Za uporabo storitev aplikacije Flebi je potreben vpis v aplikacijo. Ob prvem vpisu uporabnik 

potrdi, da je skrbno prebral veljavne splošne pogoje, da se z njimi strinja in jih v celoti 

sprejema. 

 

Uporabnik se iz aplikacije Flebi izpiše tako, da jo izbriše s svojega pametnega telefona ali 

tabličnega računalnika. V 14 dneh po izpisu se izbrišejo tudi vsi njegovi podatki. 

 

7. OMEJITEV ODGOVORNOSTI 
Krka v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za morebitno nedelovanje aplikacije 

Flebi oziroma nemožnost njene uporabe in uporabniku ne daje nobenih jamstev, za 

nemoteno delovanje pa si bo prizadevala. 

 

Krka ni odgovorna za občasno nedelovanje aplikacije Flebi, morebitno netočnost informacij 

in tudi ne za morebitno škodo in/ali izgubo dohodka. Poleg tega ne odgovarja za škodo, ki 

bi izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij ali za 

kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. 

 

Krka ne prevzema odgovornosti za napake v vsebini, nepravilnosti in netočnosti objavljenih 

podatkov, napake pri vnosu ali druge nepredvidljive napake. 

 

Krka ne odgovarja za morebitne napake in škodo, ki bi izhajala iz navajanja napačnih 

podatkov in/ali drugih uporabnikovih dejanj, na primer ob vpisu v aplikacijo Flebi. 

 

Krka si pridržuje pravico, da kadarkoli brez predhodnega opozorila spremeni, doda ali 

odstrani vsebine, objavljene v aplikaciji Flebi. 



Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost, pri čemer morajo 

poskrbeti tudi za ustrezno zaščito podatkov na svojem pametnem telefonu ali tabličnem 

računalniku. 

 

Aplikacija Flebi nikakor ni namenjena diagnosticiranju ali zdravljenju krčnih žil ali drugih 

s tem povezanih bolezni. Za ustrezno diagnozo in z njo povezano zdravljenje se posvetujte 

z osebnim zdravnikom ali specialistom. 

8. POSODOBITVE IN NOVE VERZIJE APLIKACIJE FLEBI 
Krka si pridržuje pravico, da zaradi tehničnih ali funkcionalnih posodobitev objavi novo 

verzijo aplikacije Flebi. Uporabnik bo o tem obveščen prek aplikacije ali spletne trgovine, iz 

katere jo je prenesel, lahko pa se bo aplikacija samodejno posodobila. 

9. UPORABNIKOVE OBVEZNOSTI 
Uporabnik aplikacije Flebi se obvezuje, da je ne bo uporabljal za nezakonite namene ali 

namene, ki so v nasprotju s splošnimi pogoji. Ne sme je uporabljati na način, ki bi lahko 

povzročil njeno okvaro, jo onemogočil, preobremenil ali škodil njenemu delovanju ali 

družbi Krka. Uporabnik, ki družbi Krka pošlje kakršnekoli povratne informacije ali predloge 

v zvezi z aplikacijo Flebi, jamči, da ima ustrezne pravice oziroma dovoljenja, na podlagi 

katerih lahko pravno veljavno razpolaga z informacijami. 

 

10. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE 
Vsi podatki, podobe in druge informacije v aplikaciji Flebi so predmet avtorske zaščite ali 

druge zaščite industrijske lastnine, kot jo opredeljuje ustrezna zakonodaja, ki ureja varstvo 

avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine. Uporabnik s prenosom aplikacije Flebi 

pridobi neprenosljivo in neizključno pravico do njene uporabe izključno na svojem 

pametnem telefonu ali tabličnem računalniku. Pravica do uporabe iz tega odstavka velja 

zgolj za nekomercialne namene. Krka na uporabnika ne prenaša drugih materialnih 

avtorskih pravic ali pravic industrijske lastnine, poleg tega mu ne daje pravice do uporabe 

blagovnih znamk, logotipov ali celostne grafične podobe, ki je v njeni lasti oziroma 

imetništvu. Uporabnik ne sme delati kopij aplikacije, ne sme je namestiti na strežnik ali 

drugo platformo, je dati v najem ali podeljevati podlicenc za njeno uporabo, je predelovati 

ali kako drugače posegati v njeno delovanje. 

11. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
Veljavni splošni pogoji so objavljeni v uporabniškem profilu v aplikaciji Flebi. Enako velja za 

morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih splošnih pogojev zaradi spremenjene 

Krkine poslovne politike, veljavne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov. 

 



Spremembe splošnih pogojev in druge spremembe, objavljene v skladu s tem členom, 

začnejo veljati na dan objave. 

 

Šteje se, da je bil uporabnik o spremembi oziroma dopolnitvi splošnih pogojev obveščen 

na dan objave novih oziroma spremenjenih ali dopolnjenih splošnih pogojev v 

uporabniškem profilu v aplikaciji Flebi. 

 

Če se uporabnik s spremenjenimi ali dopolnjenimi splošnimi pogoji ne strinja, mora 

prenehati uporabljati aplikacijo Flebi in jo izbrisati s svojega mobilnega telefona ali 

tabličnega računalnika. 

 

Morebitne spore bosta Krka in uporabnik reševala sporazumno, če to ne bo mogoče, pa 

pred pristojnim sodiščem v Novem mestu. 

 

Ti splošni pogoji začnejo veljati na dan objave v aplikaciji Flebi. 

 

KRKA, d. d., Novo mesto, julij 2022 


