Pogoji nagradne igre »Brezplačne vstopnice za 20 let« (v nadaljevanju: pogoji)
1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1
Slovenija, d. d., Šmartinska cesta 134b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

2. Igra bo potekala od 8. 5. 2019 do vključno 29. 5. 2019.

3. V igri lahko sodelujejo osebe, ki so naročniki (vključno s predplačniki) oz. uporabniki mobilnih ali
fiksnih storitev A1 Slovenija, d. d., s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo v teh
pogojih navedene pogoje sodelovanja (v nadaljevanju: uporabniki). Uporabniki bob in HoT, ki sicer
uporabljajo omrežje A1, se ne smatrajo za A1 uporabnike pod pogoji te nagradne igre. Za naročnike
oz. uporabnike, ki so bili predhodno bob naročniki ali predplačniki oz. za uporabnike internetnih
paketov A1, katerih mobilna kontaktna številka je pri drugem operaterju, velja, da lahko sodelujejo
v igri šele od prvega torka po sklenitvi naročniškega oz. predplačniškega razmerja pri A1 dalje, do
konca nagradne igre. Mladoletni uporabniki lahko sodelujejo v nagradni igri ter posredujejo svoje
osebne podatke za ta namen le na podlagi odobritve zakonitega zastopnika, ki jo lahko organizator
po lastni presoji tudi preveri. Zakoniti zastopnik mladoletne osebe s sodelovanjem v nagradni igri
potrjuje, da je seznanjen s predmetnimi Pogoji, da je bil na te Pogoje izrecno opozorjen ter da se z
njimi strinja. V teh pogojih uporabljen izraz »uporabnik« se smiselno nanaša tudi na zakonitega
zastopnika mladoletnega uporabnika, kadar je to smiselno. V igri ne smejo sodelovati zaposleni
družbi A1 Slovenija, d. d. ali kako drugače lastniško povezanih podjetjih z omenjeno družbo.

4. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
Organizator bo nato vsak teden v mesecu maju podelil naslednje nagrade (skupno 10.000 vstopnic
na teden):
-

2.500
2.500
2.500
2.500

vstopnic
vstopnic
vstopnic
vstopnic

za
za
za
za

Živalski vrt Ljubljana
Mozirski gaj
WOOP! Trampolin park
Cineplexx.

Uporabniki se bodo za vstopnice potegovali tako, da dne:
-

8. 5. 2019 od polnoči dalje
15. 5. 2019 od polnoči dalje
22. 5. 2019 od polnoči dalje
29. 5. 2019 od polnoči dalje

pošljejo SMS na št. 6111:
-

s
s
s
s

ključno
ključno
ključno
ključno

besedo
besedo
besedo
besedo

ZOO, če se želijo potegovati za vstopnico za Živalski vrt Ljubljana
GAJ, če se želijo potegovati za vstopnico za Mozirski gaj
WOOP, če se želijo potegovati za vstopnico za WOOP! Trampolin park
KINO, če se želijo potegovati za vstopnico za Cineplexx.

V vsakem tedenskem krogu bo prvih 2.500 uporabnikov, ki bo iz svoje A1 mobilne številke (za A1
mobilne uporabnike) oz. kontaktne številke, ki jo je dal uporabnik A1 za namen izvajanja

naročniškega razmerja (za A1 fiksne uporabnike) na št. 6111 poslalo SMS s pravilno ključno besedo
za posamezno kategorijo vstopnic oz. za posameznega ponudnika, upravičenih do prejema ene
vstopnice za kategorijo vstopnic, za katero so se potegovali in sicer pod pogojem, da na tej mobilni
številki še niso prejeli nobene vstopnice (v katerikoli kategoriji) v predmetni igri. Uporabniki bodo
imeli možnost pridobitve vstopnic v posameznem krogu do začetka naslednjega kroga.
Uporabniki bodo o tem, ali so upravičeni do prejema vstopnic (oz. ali so vstopnice za določeno
kategorijo še na voljo), obveščeni s povratnim SMS sporočilom, v katerem jim bo organizator poslal
rezervacijsko kodo, s katero lahko nato na kateremkoli prodajnem mestu A1 Slovenija (z izjemo
spletne trgovine) prevzamejo svojo mobilno vstopnico.
Vsak uporabnik lahko v celotnem obdobju igre na eno A1 mobilno številko prejme nagrado (1
vstopnico) le enkrat. Ko prejme povratno sporočilo z rezervacijsko kodo za izbranega ponudnika, se
v naslednjem krogu zanjo ne more več potegovati, prav tako vstopnice ne morejo zamenjati za
drugega ponudnika.
Uporabniki s poslanim SMS sporočilom, s katerim sodelujejo v igri, potrjujejo, da so seznanjeni in se
strinjajo s predmetnimi pogoji.
Uporabniki izrecno pooblaščajo organizatorja, da za namen izvedbe nagradne igre oz. podelitve
nagrad uporabi naslednje njihove podatke, ki so jih dali organizatorju za namen sklenitve
naročniškega razmerja oz. izvajanja storitev organizatorja ter za namen kontaktiranja v zvezi z
nagradno igro.
5. NAGRADE
Organizator bo v nagradni igri podelil naslednje nagrade:
-

10.000 x 1 vstopnica za ZOO Ljubljana (2.500 v vsakem krogu)

-

10.000 x 1 vstopnica za Mozirski gaj (2.500 v vsakem krogu)

-

10.000 x 1 vstopnica za WOOP! Trampolin park (2.500 v vsakem krogu)

-

10.000 x 1 vstopnica za Cineplexx.si (2.500 v vsakem krogu)

Maloprodajna vrednost nagrad na dan 6. 5. 2019 je:
-

Vstopnica
Vstopnica
Vstopnica
Vstopnica

za
za
za
za

ZOO Ljubljana 9 EUR
Mozirski gaj 6 EUR
WOOP! Trampolin park 12,50 EUR
Cineplexx.si 6,20 EUR

Organizator si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki ne bodo pridobili zgornjih nagrad, podeli
tolažilne nagrade.
6. PREVZEM IN UNOVČITEV NAGRAD
Nagrajenci lahko svojo nagrado prevzamejo na vseh prodajnih mestih A1 Slovenija (z izjemo spletne
trgovine) in sicer tako, da pokažejo SMS s prejeto rezervacijsko kodo (t.j. unovčijo svojo
rezervacijsko kodo). Nagrajenci po unovčitvi svoje rezervacijske kode na isto telefonsko številko, na
katero je bila poslana rezervacijska koda, prejmejo SMS mobilno vstopnico. Prevzem mobilne

vstopnice brez rezervacijske kode ni mogoč. Uporabnik bo moral na prodajnem mestu A1 nujno
pokazati SMS s prejeto rezervacijsko kodo, ne pa npr. natisnjene kode ali fotografije kode.
Nagrajenec lahko za unovčitev svoje rezervacijske kode pooblasti svojega družinskega člana in sicer
tako, da mu posreduje SMS s svojo rezervacijsko kodo. S tem, ko nagrajenec posreduje SMS s svojo
rezervacijsko kodo tretji osebi, se izrecno strinja, da to osebo pooblašča za unovčitev rezervacijske
kode v njegovem imenu. SMS sporočilo z mobilno vstopnico bo poslano izključno prejemniku
rezervacijske kode (in ne osebi, ki je rezervacijsko kodo predložila), ki je tudi edini upravičen unovčiti
mobilno vstopnico. Za kakršnekoli zlorabe, ki nastanejo v zvezi z pre-pošiljanjem rezervacijske kode,
odgovarja izključno nagrajenec.
Nagrajenci morajo svoje rezervacijske kode na prodajnem mestu A1 predložiti najkasneje do vključno
5. 6. 2019. Predložitev rezervacijske kode preko drugih kanalov (npr. spletne trgovine, družabnih
omrežij, klicnega centra,..) ni mogoče.

S prevzemom nagrade oz. unovčitvijo rezervacijskih kod morajo soglašati ali pa nagrado prevzeti
zakoniti zastopniki mladoletnega nagrajenca. V kolikor mladoletni nagrajenec nagrado prevzame
sam, si organizator pridržuje pravico, da kadarkoli zahteva soglasje zakonitega zastopnika.
Nagrajenci lahko vstopnice uporabijo od vključno 8. 5. 2019 in najkasneje do:
-

vstopnica za ZOO Ljubljana do vključno 31. 8. 2019

-

vstopnica za Mozirski gaj do vključno 31. 8. 2019

-

vstopnica za WOOP! Trampolin park do vključno 15. 8. 2019

-

vstopnica za Cineplexx.si do vključno 8. 7. 2019

Po zgoraj navedenih datumih vstopnic ni več mogoče uporabiti, niti ni uporabnik upravičen do
morebitnega nadomestila, denarnega izplačila, itd.
Vstopnice za Cineplexx.si so unovčljive le na lokacijah v Sloveniji. Unovčljive so za ogled kateregakoli
filma v 2D tehniki in dolžine do 120 minut. Veljajo za redne predstave in ne veljajo za posebne
dogodke ali predstave opere in baleta. Za filme, daljše od 120 minut in filme v 3D tehniki, je mogoče
doplačilo skladno z veljavnim cenikom Cineplexx.si.
Vstopnice za WOOP! Trampolin park veljajo za 60 minut skakanja.
Nagrajenci svoje mobilne vstopnice uporabijo tako, da na blagajni pokažejo SMS sporočilo z mobilno
vstopnico. Nagrajenec bo moral na za unovčitev mobilne vstopnice nujno pokazati SMS s svojo
mobilno vstopnico, ne pa npr. natisnjene vstopnice ali fotografije vstopnice. V primeru, da nagrajenec
ne predloži SMS sporočila z mobilno vstopnico, ki je bila poslana na njegovo mobilno telefonsko
številko, se mu lahko s strani ponudnika zavrne vstop.
Nagrajenec mora nagrado izkoristiti osebno. Prenos nagrade na drugo osebo ni mogoč.
7. Rezultati igre so dokončni. 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 nagrajence, 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.

8. S sodelovanjem v igri uporabnik dovoljuje, da organizator kot upravljavec osebnih podatkov,
njihove podatke, ki so jih dali organizatorju za namen sklenitve naročniškega razmerja oz. izvajanja
storitev organizatorja obdeluje v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov A1 Slovenija in Splošno
uredbo o varstvu podatkov (EU) 2016/679 ter drugo veljavno zakonodajo. Podatke bo organizator
uporabil med drugim tudi za preverbo identifikacije ter izvedbo nagradne igre, vključno z vročitvijo
nagrad, organizator pa bo uporabnike tudi obvestil o morebitnih drugih ponujenih ugodnostih.
Organizator bo uporabnike, ki bodo sodelovali v nagradni igri, obveščal lahko tudi po drugih kanalih,
o katerih hrani podatke, skladno z izraženo voljo posameznika.
9. S sodelovanjem v igri se uporabnik strinja z določili teh pogojev.

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 za
namen izvedbe predmetne igre, ne bo mogel sodelovati oz. uporabljati te igre.
11. Privolitev k sodelovanju v nagradni igri je mogoče kadarkoli preklicati, vendar to predstavlja
odpoved nadaljnjemu sodelovanju v nagradni igri. Preklic sodelujoči izvede tako, da pošlje odjavni
mail s pripisom "Brezplačne vstopnice za 20 let - preklic" na info@A1.si (vse to najkasneje do
31.7.2019 do 23.59 ure).
12. Sodelujoči sodeluje v igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti
za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel v posledici
sodelovanja v tej igri.

13. 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 le med sodelujočimi, ki so v igri sodelovali do trenutka prekinitve
le te.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator aktivnost
tudi odpove. O tem mora preko medijev (na spletni strani a1.si ) obvestiti udeležence in tem tudi ne
odgovarja za morebitno nastalo škodo.

14. 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.

15. Pogoji igre so objavljeni na spletnih straneh A1.si in dostopni na prodajnih mestih A1 Slovenija.
S
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16. 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 spletnih mestih A1.si, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na
naslov info@a1.si, s pripisom "Brezplačne vstopnice za 20 let".

V Ljubljani, dne 6. 5. 2019

