Pogoji nagradne igre Moj A1 (v nadaljevanju: pogoji)
1. Organizator nagradne igre "Moj A1" (v nadaljevanju: nagradna igra) je družba A1 Slovenija, d.
d., Šmartinska cesta 134b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).
2. Igra bo potekala od 15. 04. 2022 do vključno 15. 05. 2022.
3. V igri lahko sodelujejo osebe, starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki
izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja. V igri ne smejo sodelovati zaposleni v
družbah A1 Slovenija, d. d. in Endava d.o.o..
4. V nagradni igri lahko sodelujejo tako novi kot tudi obstoječi uporabniki storitev A1, ki se bodo v
času trajanja nagradne igre prvič uspešno prijavili v mobilno aplikacijo Moj A1.
V nagradni igri lahko sodelujejo tudi uporabniki, ki so že uporabniki portala Moj A1, niso pa še
uporabniki mobilne aplikacije Moj A1. Prav tako lahko v nagradni igri sodelujejo uporabniki, ki
imajo (ali so imeli) mobilno aplikacijo že naloženo na mobilnem aparatu, vendar pred začetkom
trajanja nagradne igre še niso izvedli prve uspešne prijave v mobilno aplikacijo Moj A1.
5. Uporabnik lahko sodeluje v nagradni igri samo enkrat in je uvrščen v nagradno žrebanje le za
tisto obdobje, v katerem je izvedel prvo uspešno prijavo v mobilno aplikacijo Moj A1.
Nagradno žrebanje bo potekalo 30. 05. 2022.
6. Organizator bo z naključnim računalniškim žrebom izmed vseh uporabnikov, ki se bodo v
posameznem obdobju prvič uspešno prijavili v mobilno aplikacijo Moj A1 in sprejeli pogoje
nagradne igre, izžrebal dva nagrajenca.
Podeljene bodo naslednje nagrade:
1x mobilni telefon [A1 Alpha 21]
1x tablični računalnik [Lenovo Tab M10]
Nagradno žrebanje bo potekalo na način, da se bo najprej izžrebalo nagrajenca za mobilni telefon,
za tem pa še nagrajenca, ki bo prejel električni skiro. Uporabnik, ki bo prejel mobilni telefon, v
nagradnem žrebanju za električni skiro ne bo več sodeloval. Posameznik je torej lahko izžreban in
nagrajen samo enkrat.
Žrebanje bo spremljala tričlanska komisija, sestavljena iz predstavnikov organizatorja. Komisija bo
o žrebanju vodila zapisnik, ki bo vseboval podatke o datumu, uri ter kraju žrebanja, prisotnih
osebah, poteku žrebanja in izžrebanih osebah. Zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije, se izdela
v enem izvodu in hrani pri organizatorju.
Rezultate žrebanja in podatke o nagrajencih (ime in priimek) bo organizator objavil na spletni
strani A1.si/aplikacija-moja1, pod pravili nagradne igre in na Facebook profilu organizatorja.
Organizator bo nagrajence o prejemu nagrade obvestil na elektronski naslov in prek potisnega
sporočila znotraj aplikacije Moj A1.
S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinjajo in soglašajo, da organizator v primeru, da so
med nagrajenci, objavi njihove podatke na spletni strani A1.si/aplikacija-moja1, pod pogoji

nagradne igre ter na Facebook profilu organizatorja na družbenih omrežjih. Nagrajencem bo
organizator poslal obvestilo na elektronski naslov, v katerem morajo nato nagrajenci organizatorju
posredovati naslednje podatke: ime, priimek, naslov, davčna številka, telefonska številka, vse za
namen prevzema nagrade.
7. Maloprodajna vrednost nagrade na dan 29. 03. 2021 znaša:
mobilni telefon [A1 Alpha 21] (139,00 EUR)]
tablični računalnik [Lenovo Tab M10] (149 EUR)
8. Rezultati posameznega žrebanja in odločitev komisije 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, ali
pa nagrajenec nagrade ne prevzame v 7 dneh od datuma, ko je bil o pravici do prevzema nagrade
obveščen, 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 izvedel
dodatno žrebanje in nagrado podelil drugemu sodelujočemu v nagradni igri ali nagrade sploh ne bo
podelil. Sodelujoči v nagradni igri se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom do organizatorja,
povezanih s sodelovanjem v nagradni igri in koriščenjem nagrade (npr. stroškov prevzema
nagrade).
Organizator bo za nagrajence, za nagrade, katerih vrednost presega 42,00 EUR, 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.
9. S sodelovanjem v nagradni igri uporabnik dovoljuje, da organizator kot upravljavec osebnih
podatkov, vse posredovane podatke za sodelovanje v nagradni igri (npr. ime in priimek, telefonska
številka, elektronski naslov) obdeluje v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov A1 Slovenija,
Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU) 2016/679 in veljavno nacionalno zakonodajo na področju
varstva osebnih podatkov.
10. Organizator sme za vse namene opredeljene v teh pogojih in/ali veljavnih predpisih,
pridobivati, hraniti, uporabljati ali drugače obdelovati osebne podatke 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 pogodb A1 s tem
posameznikom.
11. Uporabniki organizatorju nagradne igre dovoljujejo uporabo osebnih podatkov (ime, priimek,
telefonska številka, elektronski naslov ter davčna številka – davčno številko le v primeru, da je
uporabnik med nagrajenci) za namene izvedbe nagradne igre.
12. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Če uporabnik svojih podatkov, ki so
opredeljeni kot obvezni za sodelovanje v nagradni igri (ime, priimek, telefonska številka,
elektronski naslov), ne želi posredovati organizatorju, ne bo mogel sodelovati v nagradni igri.
13. Organizator ima pravico, da posameznega sodelujočega izloči iz sodelovanja v nagradni igri, če
za to obstajajo utemeljeni razlogi (npr. kršitev pogojev nagradne igre, povzročitev nezaželenih
posledic tretjim osebam, ipd.).
14. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za:
strošek internetne povezave, ki je potrebna za sodelovanje v nagradni igri. Stroške
internetne povezave sodelujočemu v nagradni igri se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku
njegovega ponudnika internetnih storitev;
nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in/ali internetne povezave
sodelujočega;
nedelovanje mobilne aplikacije Moj A1 in/ali spletne strani A1.si, ki je posledica izpada
omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko
začasno motile uporabo mobilne aplikacije Moj A1 in/ali spletne strani A1.si;
kakršnekoli posledice, ki bi utegnile nastopiti kot posledica sodelovanja v nagradni igri
nasproti sodelujočim v nagradni igri in/ali kateremukoli tretjemu.

15. Organizator si pridržuje pravico, da nagradno igro iz razlogov, ki niso na njegovi strani,
predčasno prekine. V primeru predčasne prekinitve nagradne igre bo organizator nagrade razdelil
med sodelujočimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve le-te. V tem primeru bo
organizator nagrade podelil po enakem postopku, kot sicer.
16. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator
nagradno igro tudi odpove. O tem mora sodelujoče obvestiti na spletni strani A1.si/aplikacijamoja1. V primeru odpovedi nagradne igre organizator sodelujočim ne odgovarja za nobeno
morebitno nastalo škodo.
17. Vse pritožbe rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih
bo rešil v čim krajšem času in o rešitvi obvestil pritožnika. Morebitne spore iz naslova izvedbe
nagradne igre rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
18. S sodelovanjem v nagradni igri se uporabnik strinja z določili teh pogojev. V kolikor uporabnik
kljub prvotno podanemu soglasju za sodelovanje v nagradni igri, kasneje v nagradni igri ne želi več
sodelovati, lahko zaprosi za preklic. Preklic se lahko izvede do prvega žrebanja, ki sledi
posameznemu obdobju prve uspešne prijave uporabnika v mobilno aplikacijo Moj A1. Sodelujoči v
nagradni igri lahko izvede preklic tako, da pošlje odjavno elektronsko sporočilo s pripisom ''Odjava
iz nagradne igre »Moj A1«'' na info@A1.si. Uporabnik, ki prekliče sodelovanje v nagradni igri,
kasneje v njej ne more več sodelovati.
19. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe teh pogojev, če to zahtevajo
razlogi tehnične ali komercialne narave oziroma razlogi, ki so na strani javnosti. Spremenjeni
pogoji bodo objavljeni na spletni strani A1.si/aplikacija-moja1..
20. Pogoji nagradne igre so objavljeni na spletni strani A1.si/aplikacija-moja1. Za dodatne
informacije se lahko zainteresirana oseba obrne na organizatorja preko elektronskega naslova
info@A1.si, s pripisom nagradna igra ''Moj A1''.
V Ljubljani, dne 29. 03. 2022

