Pogoji sodelovanja v nagradni igri »VR Base jump«
(v nadaljevanju: pogoji)
1. Organizator nagradne igre »VR Base jump« (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d.,
Šmartinska cesta 134b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).
2. Nagradna igra bo potekala na prodajnih mestih A1 od vključno 6. 11. 2017 do vključno 31. 3.
2018 do 23.59 ure po času organizatorja.
3. V igri lahko sodelujejo osebe, starejše od 15 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki
izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja (v nadaljevanju: uporabniki). Fizične
osebe, ki so mlajše od 18 let, lahko v igri sodelujejo le ob predhodnem pisnem soglasju staršev oz.
skrbnika.
V igri ne smejo sodelovati zaposleni družb A1 Slovenija, d. d., Grey Ljubljana, d.o.o., Bleiweisova
30, 1000 Ljubljana, podjetja pooblaščenih prodajnih mest A1 ali kako drugače lastniško povezanih
podjetij omenjenih družb.
4. S sodelovanjem v nagradni igri se bodo sodelujoči lahko potegovali za nagrade:
-

Glavna nagrada: 4x Samsung Galaxy S8 v vrednosti 799 € z DDV (maloprodajna
vrednost na dan 2. 11. 2017).
Ostale nagrade: 40x praktično darilo, ki vsebuje promocijske izdelke Samsung ali A1
Slovenija v vrednosti 15 € z DDV.

Vsak uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat vendar je v primeru izžreba upravičen le do
ene nagrade.
Vsak uporabnik, ki želi sodelovati v nagradni igri »VR Base jump« mora izpolniti nagradni kupon, ki
ga prejme po izvedeni promociji VR Base jump. Izpolnjen kupon uporabnik odda v nagradni boben
– škatlo. Termini in lokacije promocij so navedene na spletni strani www.A1.si/VR.
5. Žrebanje nagrajencev po potekalo v štirih krogih, v vsakem krogu bo organizator izžrebal 11
nagrajencev izmed katerih bo 1 prejel glavno nagrado, 10 od njih pa praktično nagrado. Prvi krog
žreba bo potekal dne 8. 12. 2017 in v tem žrebu bodo sodelovali vsi sodelujoči, ki bodo oddali
izpolnjen kupon med 6. 11. in 30. 11. 2017. Drugi krog žreba bo potekal dne 8. 2. 2018 in v tem
žrebu bodo sodelovali vsi sodelujoči, ki bodo oddali izpolnjen kupon med 2. 1. in 31. 1. 2018. Tretji
krog žreba bo potekal dne 8. 3. 2018 in v tem žrebu bodo sodelovali vsi sodelujoči, ki bodo oddali
izpolnjen kupon med 1. 2. in 31. 2. 2018. Četrti krog žreba bo potekal dne 6. 4. 2018 in v tem
žrebu bodo sodelovali vsi sodelujoči, ki bodo oddali izpolnjen kupon med 1. 3. in 31. 3. 2018.
Žrebanje ne bo javno in ga bo nadzorovala 3-članska komisija, ki jo določi organizator. O žrebanju
bo komisija vodila zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah,
poteku žrebanja ter izžrebancih po vrstnem redu kot so bili izžrebani. Zapisnik podpišejo vsi člani
komisije, izdela se v enem izvodu in hrani pri organizatorju. Rezultati žrebanja so dokončni.
Pritožba ni mogoča.
Organizator bo izid žreba oziroma nagrajence (imena in priimki nagrajencev) objavil na spletni
strani www.A1.si/VR.
Organizator bo nagrajence o nagradi obvestil preko kontaktnega e-mail naslova, ki ga je
nagrajenec navedel na kuponu, s katerim sodeluje v nagradni igri. Nagrajenec je do nagrade
upravičen, če v roku deset (10) dni po prejemu e-mail obvestila o prejeti nagradi organizatorju po

elektronski pošti info@A1.si ali preko telefona 040 40 40 40, sporoči zahtevane osebne podatke
(ime in priimek, naslov, davčna številka, e-mail) in izpolnil morebitne druge zahteve organizatorja
v skladu s temi pogoji. V kolikor je nagrajenec mladoletna oseba, morajo posredovati zahtevane
podatke njegovi starši oz. skrbniki.
V kolikor nagrajenec najkasneje v roku desetih (10) dni po prejetem e-mail obvestilu o prejeti
nagradi ne posreduje svojih podatkov, ki jih Organizator zahteva, oz. jih navede nepopolno ali v
kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti oz. mu izročiti nagrade ali v kolikor se ugotovi, da
nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te pogoje ali v
kolikor nagrajenec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji – vse to najkasneje v roku
desetih (10) dni po objavi obvestila, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V razmerju do takega
nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti, v organizatorjevi presoji pa je, da se odloči
ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.
Organizator se z nagrajencem naknadno dogovori za način prevzema nagrade – osebno ali po
pošti.
V kolikor nagrajenec ne prevzame nagrade v roku 30 dni osebno ali po pošti, izgubi pravico do
nagrade, v organizatorjevi presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.
S sodelovanjem v igri se uporabniki vnaprej strinjajo s temi Pogoji sodelovanja v nagradni igri,
objavljenimi in soglašajo, da v primeru, da so med nagrajenci, organizator lahko objavi njihovo ime
in priimek na spletni strani organizatorja, www.A1.si/VR.
Število nagrad je omejeno in v nobenem primeru ne sme biti podeljenih več nagrad, kot je
predvideno v teh pravilih.
Nagrajenci (prejemniki nagrade, zmagovalci) nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali
nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Organizator ne prevzema nobene
odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi če:
- se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
- se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v
nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi
pravili ali
- se tudi po obvestilu izžrebancev ter ustreznih rezervnih izžrebancev nihče ne odzove na prevzem
nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.
Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir,
tehničnih težav ali drugih napak.
6. Rezultati nagradne igre so dokončni, pritožba ni mogoča. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče,
nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrad. V kolikor se ugotovi,
da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v igri in/ali da je kršil te pogoje, nagrajenec
izgubi pravico do nagrade. V razmerju do takega nagrajenca organizator postane prost vseh
obveznosti, v organizatorjevi lastni presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu
ali ne. Sodelujoči v igri se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom do organizatorja, povezanih s
sodelovanjem v igri in koriščenjem nagrade (npr. stroškov prevzema nagrade).
Organizator bo za nagrajenca, za nagrade, katerih vrednost presega 42 evrov, od navedene
vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila
dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca oz. njegovega starša
ali zakonitega zastopnika, v kolikor je nagrajenec mlajši od 18 let.

7. S sodelovanjem v igri uporabnik dovoljuje, da organizator kot upravljavec osebnih podatkov vse
posredovane podatke obdeluje v skladu s slovenskim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
8. Uporabnik izrecno soglaša, da organizator lahko posreduje nekatere podatke v zvezi z
izvajanjem igre pooblaščenim tretjim osebam na ozemlju Republike Slovenije, s katerimi ima
sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, v imenu in na račun organizatorja kot upravljavca
opravljajo nekatera opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov (na primer Grey d.o.o.).
9. Organizator sme za vse namene opredeljene v teh pogojih in/ali veljavnih predpisih, pridobivati,
hraniti, uporabljati ali drugače obdelovati osebne podatke (ime, priimek, naslov) uporabnika za
namene izvrševanja svojih pogodbenih obveznosti in uveljavljanja svojih pravic iz tega in tudi
drugih pogodbenih razmerij z uporabnikom in za namene pogajanj za sklenitev novih A1 pogodb s
tem posameznikom.
10. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Če posameznik svojih podatkov, ki so
opredeljeni kot obvezni za izvedbo te igre, ne želi posredovati organizatorju kot upravljavcu, ne bo
mogel sodelovati oz. uporabljati te igre.
11. Sodelujoče mladoletne osebe so kadarkoli v času trajanja igre na zahtevo organizatorja dolžne
predložiti pisno soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov za njihovo sodelovanje v igri. V kolikor
soglasja ne predložijo, ima organizator pravico, da jih brez kakršnihkoli obveznosti izloči iz igre.
13. Organizator igre tudi ne prevzema nobene odgovornosti za delovanje spletnih strani in
družbenih omrežij. Organizator tudi ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene
posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel v posledici sodelovanja v tej igri ter ne
prevzema odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne
povezave sodelujočega. Kot tudi ne odgovornosti za nedelovanje storitve, ki je posledica izpada
omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko
začasno motile uporabo storitve. Igro organizira organizator.
14. Sodelujoči lahko v času trajanja nagradne igre, ki bo od vključno 6. 11. 2017 do vključno 31.
3. 2018 do 23.59 ure po času organizatorja, zahteva preklic sodelovanja v igri. Preklic sodelujoči
izvede tako, da pošlje odjavni mail s pripisom »Odjava iz nagradne igre VR Base jump« na
info@A1.si.
15. Organizator ima pravico, da posameznega sodelujočega izloči iz igre, če za to obstajajo
utemeljeni razlogi (npr. kršitev navedenih pogojev, povzročitev nezaželenih posledic tretjim
osebam, ipd.).
Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani,
pridržuje pravico, da nagrade podeli med sodelujočimi, ki so v igri sodelovali do trenutka prekinitve
le te. V takšnem primeru bo organizator nagrade podelil z žrebom. V primeru okoliščin, na katere
organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator aktivnost tudi odpove. O tem mora
preko spletne strani obvestiti udeležence in tem tudi ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.
16. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator igre. V primeru utemeljenih pritožb se
organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega.
Morebitne spore iz naslova izvedbe igre rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
17. Pogoji igre so objavljeni na spletni strani www.A1.si/VR. S sodelovanjem v igri se šteje, da
sodelujoči s temi pogoji soglaša.
18. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev, če to zahtevajo razlogi
tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Spremenjeni pogoji bodo
objavljeni na spletni strani A1.si, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na
naslov info@A1.si, s pripisom "Dodatne informacije o nagradni igri »VR Base jump«.

19. Odločitve organizatorja skladno s pravili o izvajanju nagradne igre so dokončne in zavezujoče
za vse udeležence.
Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 6. 11. 2017, in so v času nagradne igre na
vpogled udeležencem na spletni strani organizatorja www.A1.si/VR.
V Ljubljani, dne 3. 11. 2017
A1 Slovenija, d. d.

