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Pogoji nagradne igre  

»Vklopi e-račun« (v nadaljevanju: pogoji) 
 

1. Organizator nagradne igre »Vklopi e-račun« (v nadaljevanju: nagradna igra) je družba 

A1 Slovenija d. d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: 

organizator). 

 

2. Nagradna igra bo potekala od 4. 2. 2020 do vključno 29. 2. 2020, do 23:59 po času 

organizatorja. 

 

3. V nagradni igri lahko sodelujejo bob naročniki, ki so starejši od 18 let, s stalnim 

prebivališčem v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje 

sodelovanja (v nadaljevanju: naročniki). V igri ne smejo sodelovati zaposleni družb A1 

Slovenija d. d., Internavti, družba za komuniciranje d.o.o., ali kako drugače lastniško 

povezanih podjetij omenjenih družb. 

 

4. Vsak naročnik, ki bo vklopil e-račun v obdobju od 4. 2. 2020 do vključno 29. 2. 2020 do 

23.59 bo sodeloval v nagradni igri. Naročnik mora za sodelovanje v nagradni igri 

vklopiti e-račun, kar lahko stori preko aplikacije moj bob, portala moj bob, pri sklepanju 

naročniškega razmerja ali s klicem v klicni center. Izmed vseh, ki bodo sodelovali v 

nagradni igri »Vklopi e-račun« (v nadaljevanju: sodelujoči), bo organizator izžrebal 

nagrajence. 

 

5. Strokovna žirija bo najkasneje v petih delovnih dneh po zaključku nagradne igre izmed 

vseh sodelujočih izžrebala trinajst (13) nagrajencev (v nadaljevanju: nagrajenci). 

Strokovna žirija bo sestavljena iz enega člana ustvarjalca igre tj. predstavnika 

organizatorja. 

 

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči soglašajo, da v primeru, da so med 

nagrajenci, organizator lahko objavi njihovo ime in priimek na spletnem mestu 

www.bob.si. Organizator bo nagrajence o izidu žreba oz. nagradi obvestil preko SMS 

sporočila na aktualno naročniško bob številko. 

 

Nagrajenci bodo nagrado prejeli po priporočeni pošti najkasneje 20 dni po zaključeni 

nagradni igri. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 

 

6. Deset nagrajencev bo prejelo bob paket presenečenja v vrednosti 14 € (maloprodajna 

cena z DDV na dan 20. 1. 2020), dva nagrajenca bosta prejela 3 mesece brezplačno 

mesečno naročnino v vrednosti od 15 € do 36 € (odvisno od paketa) in en nagrajenec 
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bo prejel telefon Honor 7s v vrednosti 88,90 € (maloprodajna cena z DDV na dan 20. 1. 

2020). 

 

Nagrajenec je do nagrade upravičen, če v roku sedmih delovnih dni po prejemu 

obvestila o nagradi, na poziv organizatorja preko telefona, sporoči zahtevane osebne 

podatke (ime in priimek, naslov, davčna številka) in izpolnil morebitne druge zahteve 

organizatorja v skladu s temi pogoji. V kolikor je nagrajenec mladoletna oseba, morajo 

posredovati zahtevane podatke njegovi starši oz. zakoniti zastopniki. 

 

V kolikor nagrajenec ne navede oz. ne posreduje svojih podatkov 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 sedmih (7) delovnih dni po prejetem obvestilu, 

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. 

 

7. Rezultati žrebanja in odločitev strokovne žirije so dokončni. Denarno izplačilo nagrade 

ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava 

nagrad. Sodelujoči v nagradni igri se odpoveduje kakršnim koli zahtevkom do 

organizatorja, povezanih s sodelovanjem v igri in koriščenjem nagrade (npr. stroškov 

prevzema nagrade). 

 

8. S sodelovanjem v igri uporabnik dovoljuje, da organizator kot upravljavec osebnih 

podatkov vse posredovane podatke o uporabniku (npr. ime in priimek, slika profila, 

elektronski naslov) obdeluje v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov A1 Slovenija 

in Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU) 2016/679. 

 

9. Uporabniki organizatorju dovoljujejo uporabo osebnih podatkov (ime, priimek, e-naslov, 

naslov) v namene izvedbe igre. 

 

10. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Če posameznik svojih podatkov, ki so 

opredeljeni kot obvezni za izvedbo te nagradne igre, ne želi posredovati organizatorju 

kot upravljavcu, ne more sodelovati oz. uporabljati te nagradne igre. 

 

11. Privolitev k sodelovanju v nagradni igri je mogoče kadarkoli preklicati, vendar to 

predstavlja odpoved nadaljnjemu sodelovanju v nagradni igri. 
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12. 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 nagradne igre rešuje stvarno 

pristojno sodišče v Ljubljani. 

 

13. Pogoji nagradne igre so objavljeni na spletnem mestu www.bob.si. S sodelovanjem v 

nagradni igri sodelujoči soglaša s temi pogoji. 

 

14. 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 spletnem mestu www.bob.si za dodatne 

informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na naslov info@bob.si, s pripisom 

"nagradna igra vklopi e-račun". 

 

V Ljubljani, dne 20. 1. 2020. 

 

 


