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Splošni pogoji uporabe Free2move Najem 
 

 
1. PREDGOVOR 

 
Za uporabo in dostop do spletnega mesta Free2move Najem, v nadaljevanju Free2move Najem ali 

Spletno mesto ali Spletna stran, veljajo pričujoči splošni pogoji uporabe ter veljavni zakoni in/ali 

zakonodajni predpisi. 

 
Za vzpostavitev povezave in dostop do tega Spletnega mesta mora uporabnik v celoti in brez pridržkov 

sprejeti vsa določila iz pričujočih splošnih pogojev. 

 
Mhiri Innovation si pridržuje pravico do spremembe in/ali posodobitve pričujočih splošnih pogojev 

uporabe in elementov, ki so navedeni na Spletnem mestu, brez predhodne najave. Vse omenjene 

spremembe so obiskovalcem na voljo ob vsakem dostopu do Spletnega mesta. 

 
2. OBJAVA IN GOSTITELJ 

 
Splošne strani Spletnega mesta objavlja Mhiri Innovation, poenostavljena delniška družba z 

ustanovitvenim kapitalom 47.274 EUR, ki ima svoj sedež družbe na 45 rue de la Chaussée d’Antin 75009 

Paris in je vpisana v registru gospodarskih družb v Parizu pod številko 790 020 606. 
 

Free2move Najem gosti Amazon Web Services: Amazon Web Services LLC 1200, 12th Avenue South 

Seattle, Washington 98144-2734, Združene države Amerike 

 
Odgovorni osebi za objavo strani izdajatelja Mhiri Innovation sta: 

- Direktor objave: Ahmed Mhiri 

- Odgovorna oseba: Benjamin Maillard 

Z odgovorno osebo lahko stopite v stik prek naslednjega elektronskega naslova: 

contact@Rent.Free2move.com. 
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3. PREDSTAVITEV FREE2MOVE NAJEM 

 
Free2move Najem predstavlja ponudbe za najem vozil od imetnikov licence Free2move Najem in 

svojim uporabnikom (v nadaljnjem besedilu Uporabniki) omogoča rezervirati najem. 

 
Elementi ponudb za najem vsakega posameznega imetnika licence Free2move Najem so objavljeni za 

vsakega od omenjenih imetnikov licence. Mhiri Innovation je gostitelj omenjenih objav, vendar ni 

odgovoren za njihovo vsebino. Vsak imetnik licence Free2move Najem odgovarja za vsebino in 

posodobitev svojih ponudb in še posebej za objavljene cene in razpoložljivost. 

 
Free2move Najem tako svojim Uporabnikom omogoča: 

- dostopiti do ponudb za najem vozil znamk Peugeot, Opel, Vauxhall, Citroën in DS; 

- izbrati najem po raznih kriterijih, kot so kraj, datum, najemodajalec, vozilo, cena; 

- na spletni strani skleniti pogodbo o najemu z Imetnikom licence Free2move Najem, ki ponuja vozilo v 
najem; 

- na spletni strani poravnati znesek najema 

 

 
Pogodbe o najemu se na Spletnem mestu sklenejo med Imetnikom licence Najem, ki objavi ponudbo za 

najem in svoje kontaktne podatke na spletnem mestu in med Uporabnikom. Mhiri Innovation, kot tudi 

noben drug subjekt družbe PSA, ni v nobenem primeru najemodajalec vozila in ne nosi nobene 

odgovornosti iz naslova najema. 

 
Za pogodbe o najemu, ki so sklenjene na Spletnem mestu, veljajo splošni pogoji za najem, ki so dostopni 

na Spletnem mestu ob rezervaciji. 

 
Opcijske ponudbe o zavarovanju predstavi Imetnik licence, ki objavi ponudbo za najem. 

Ponudbe za najem, ki se nahajajo na Free2move Najem so veljavne, če so objavljene na Spletnem 
mestu. 
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4. UPORABNIKI S SKLENJENO STORITVIJO MOBILITY PASS 

 
Uporabniki, ki imajo sklenjeno naročnino na storitev Mobility Pass, lahko dostopijo do Spletnega mesta 

ter na njem sklenejo in poravnajo stroške najema v skladu s splošnimi pogoji omenjene storitve. Pri tem lahko 

koristijo 20 % popust na cene najema Imetnikov licence Free2move Najem. 

 
S klikom na gumb «Več izbire z našimi partnerji» lahko Uporabniki prek družbe Mhiri Innovation 

dostopijo tudi do ponudb za najem ostalih najemodajalcev in ne zgolj do ponudb Imetnikov licence 

Free2move Najem. V takšnem primeru rezervacije ne urejata 3. in 6. člen pričujočih splošnih pogojev 

temveč posebni pogodbeni pogoji, do katerih ima Uporabnik v tem primeru dostop. Kontaktni podatki 

Uporabnika (ime, priimek, e-naslov, telefonska številka, država) se posredujejo Najemodajalcu vozila. 

 
5. PRAVICE DO INTELEKTUALNE LASTNINE 

 
Uporabnike Spletnega mesta se obvesti: 
 

1. da so številni elementi zaščiteni: 

 

a. z zakonodajo o avtorskih pravicah, kot še zlasti sestava Spletnega mesta, načrtov, 

fotografij, besedil... 

b. in/ali z zakonodajo o skicah in modelih: na Spletnem mestu so prikazani zlasti 

modeli vozil; 

c. in/ali z zakonodajo o blagovnih znamkah: to so zlasti znamke «Free2move», 
«Peugeot», «Opel», «Vauxhall», «Citroën» in «DS». 

 

2. Iz tega naslova je prepovedano kakršnokoli reproduciranje, predstavitev, uporaba, 

predelava, sprememba, vgradnja, prevod, trženje v celoti ali delno na kakršenkoli način, po 

kakršnemkoli postopku in na kakršnikoli podlagi (tiskana, digitalna,…), brez predhodnega 

pisnega soglasja družbe Mhiri Innovation, razen za zakonsko opredeljene izjeme v členu L122.5 

Zakona o intelektualni lastnini. Poneverbo avtorskih pravic in/ali slik in modelov in/ali blagovne 

znamke se kaznuje, in sicer s tremi leti zaporne kazni in 300.000 EUR globe v primeru 

poneverbe avtorskih pravic in s štirimi leti zaporne kazni in 400.000 EUR globe v primeru 

poneverbe blagovne znamke. 

 
 

6. ZAŠČITA OSEBNIH PODATKOV 

 
Osebni podatki, ki se zberejo med izvajanjem Pogodbe o najemu, so namenjeni Najemodajalcu za 

potrebe obdelave in izvajanja Pogodbe o najemu. Če podatki niso posredovani, Najemodajalec morda 

ne bo mogel obdelati najema. 

 
Posreduje se jih lahko kateremukoli podizvajalcu ali ponudniku storitev Najemodajalca, ki posreduje 

pri upravljanju ali izvajanju Pogodbe o najemu. 
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V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov št. 2016/679 z dne 27. aprila 2016 in veljavno zakonodajo 

imajo Najemnik in morebitni pooblaščeni vozniki pravico do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve 

obdelave, prenosljivosti in po potrebi do ugovora na obdelavo njihovih osebnih podatkov. Najemnik in 

pooblaščeni Vozniki lahko Najemodajalcu naslovijo tudi zahtevke, ki se nanašajo na obdelavo njihovih 

osebnih podatkov po njihovi smrti. 

 
Najemnik in morebitni pooblaščeni Vozniki lahko te pravice uveljavljajo z zahtevkom, ki ga naslovijo na 

Najemodajalca, katerega kontaktni podatki so navedeni na Ponudbi za najem. 

 
Najemnik, ki se nahaja v Franciji, lahko v kateremkoli trenutku nasprotuje, da se ga kontaktira po 

telefonu, tako da se brezplačno vpiše na strani https://conso.bloctel.fr/. 

 
Najemodajalec bo morda moral osebne podatke posredovati prejemnikom, ki se nahajajo v državah 

izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP). Prenosi so v takem primeru zaščiteni po zaslugi 

mehanizmov za prenos podatkov v skladu z veljavno Zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. 

 
Trajanje arhiviranja zbranih osebnih podatkov je odvisno od naslednjih kriterijev: 

- podatki se v skladu z lokalno zakonodajo shranijo za obdobje, ki je potrebno za upravljanje in izvajanje 

Pogodbe o najemu, če ima Najemodajalec vzpostavljeno poslovno razmerje z Najemnikom; 

- osebni podatki se nato shranijo do izteka veljavnega zastaralnega roka; 

- zatem se jih anonimizira ali izbriše. 

 

 

 
7. NADBESEDILNE POVEZAVE 

 
Za vzpostavitev nadbesedilne povezave do Free2move Najem je treba predhodno pridobiti pisno 

soglasje od PSA Automobiles SA. Mhiri Innovation v nobenem primeru ne nosi odgovornosti za vsebino 

ter za produkte ali storitve, ki so ponujeni na spletnih mestih, s katerimi je Free2move Najem povezan 

prek nadbesedilnih povezav ali prek katerekoli druge vrste povezav. 

https://conso.bloctel.fr/
https://conso.bloctel.fr/
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8. VARNOST 
 

Uporabnik se obvezuje, da med uporabo Spletnega mesta ne bo izvedel nobenega ukrepa, ki bi lahko 

povzročil okvaro programske opreme, nepravilnosti delovanja ali da ne bo posredoval nobenega ukaza, 

ki bi lahko vplivale na delovanje Spletnega mesta ali katerekoli storitve, do katere je možno dostopiti 

prek njegovega vmesnika. Uporabnik se še zlasti obvezuje, da bo posredoval izključno zanesljive 

informacije in podatke, ki ne morejo negativno vplivati na delovanje Spletnega mesta ali na katerokoli 

storitev, do katere je možno dostopiti prek njegovega vmesnika. Med uporabo Spletnega mesta ali 

katerekoli storitve, do katere je možno dostopiti prek njegovega vmesnika, je treba spoštovati veljavne 

nacionalne in mednarodne zakone in pravice tretjih oseb ter se ne sme škodovati družbi Mhiri 

Innovation iz kateregakoli naslova. 

 
9. OMEJITEV ODGOVORNOSTI 

 
Uporabniki koristijo Spletno mesto izključno na lastno odgovornost. Mhiri Innovation in Imetniki 

licence Free2move Najem ne odgovarjajo za izgubo podatkov ali programske opreme, ki bi nastala 

zaradi uporabe Spletnega mesta ali spletnih mest, ki so mu pridružena ali do spletnih mest, na katera 

preusmerja. 

 
10. VELJAVNO PRAVO - DOLOČITEV PRISTOJNOSTI 

 
Za Free2move Najem in pričujoče Pogoje o uporabi velja francosko pravo, razen v primeru, če je to v 

nasprotju z obvezno zakonsko določbo Države, v kateri se nahaja Uporabnik. V tem primeru se 

upošteva obvezno pravo države, v kateri se nahaja Uporabnik. 

 
V primeru spora, ki se nanaša na izvajanje ali interpretacijo pričujočih splošnih pogojev uporabe, so za 

njegovo reševanje pristojna sodišča v Parizu, razen v primeru, če je to v nasprotju z obvezno zakonsko 

določbo Države, v kateri se nahaja Uporabnik. V tem primeru se upošteva obvezno pravo države, v 

kateri se nahaja Uporabnik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


