Posebni pogoji in navodila za uporabo storitve iMS – Motorist - Avtomobilist
1. Organizator nagradne igre
Ta pravila določajo način prirejanja nagradne igre Motorist - Avtomobilist. Ponudnik storitve je 12MEDIA
d.o.o., Komenskega ulica 36, 1000 Ljubljana v sodelovanju s SEDEM, digitalni marketing, d.o.o., Ljubljanska
cesta 13b, 1236 Trzin, matična številka 3315177, ID za DDV: SI95913025. Organizator nagradne igre je
Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana. Odgovornost za delovanje storitve in reševanje
reklamacij nosi Sedem d.o.o.
Z uporabo SMS storitve »Motorist - Avtomobilist«, se uporabnik strinja in potrjuje splošne pogoje uporabe
storitve IMS, ki so objavljeni na www.sedem.biz in www.mzp.gov.si.
2. Nagrade
Za Motoriste:
1. nagrada: tečaj varne vožnje za motoriste + varnostna čelada + varnostva želva
2. in 3. nagrada: tečaj varne vožnje za motoriste
Za Avtomobiliste:
1. nagrada: tečaj varne vožnje za avtomobiliste + vžigalni kabli + prenosna svetilka
2. in 3. nagrada: tečaj varne vožnje za avtomobiliste
3. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra poteka od 26. 3. 2009 do 25. 4. 2009, do 24.00 ure.
4. Sodelovanje v nagradni igri
Uporabnik bo za SMS nagradno igro izvedel iz promocijskih materialov: tiskani oglasi in spletni bannerji. Če
je uporabnik voznik motorja, pošlje SMS s ključno besedo MOTORIST na 3131, če pa je avtomobilist,
pošlje SMS s ključno besedo AVTOMOBILIST na 3131. Uporabnik, ki je poslal SMS s ključno besedo,
prejme brezplačni SMS z zahvalo in sporočilom preventivne akcije.
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je starost 16 let.
Uporabnik, ki sodeluje v nagradni igri, se strinja s pogoji, ki so navedeni v medijih za obveščanje (internetna
stran www.mzp.gov.si, www.sedem.biz ).
Vsak lahko sodeluje večkrat.
5. Žrebanje nagrad
Žrebanje bo 29.4.2009 v prostorih podjetja Sedem d.o.o. Nagrajenci bodo izžrebani z naključnim
algoritmom. V kolikor je nagrajenec mlajši od 16 let, do nagrade ni upravičen. V ta namen bodo izžrebani
rezervni trije nagrajenci (za vsako ključno besedo). Žrebanje nagrade je javno.
6. Obveščanje nagrajencev
Nagrajence bo Sedem d.o.o. o nagradi obvestil z brezplačnim SMS sporočilom na dan žrebanja.
7. Prevzem nagrad
Nagrade bo nagrajencem v imenu in za račun organizatorja nagradne igre podelila družba Pristop Media
d.o.o. Zaradi navedenega morajo sodelujoči podatke, potrebne za podelitev nagrad, sporočiti družbi Pristop
Media d.o.o.
Družba Pristop Media d.o.o. bo od podeljenih nagrad odvedla akontacijo dohodnine ter odvedeno akontacijo
tudi sporočila pristojnim organom. Zaradi navedenega morajo nagrajenci družbi Pristop Media d.o.o.
posredovati davčno številko in ostale podatke, potrebne za plačilo akontacije dohodnine. Družba Pristop
Media d.o.o. ni organizator nagradne igre, ampak deluje v imenu in za račun organizatorja nagradne igre.
Posredovanje podatkov, potrebnih za obračun in plačilo akontacije, je pogoj za prevzem nagrade. V kolikor
nagrajenec teh podatkov ne sporoči v roku 7 dni od obvestila o nagradi, se mu nagrada ne podeli.

8. Dodatne informacije o nagradni igri
Dodatne informacije o nagradni igri lahko sodelujoči dobijo na www.sedem.biz in www.mzp.gov.si.
9. Cenik SMS sporočil
Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti (Mobitel in
Si.mobil).
Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa iMS: naročniki Mobitel GSM/Mobiuporabniki / Debitelovi

naročniki / Simobil naročniki in predplačniki / Izi Mobil / M-Mobil
SMS storitev je mogoča v naslednjih mobilnih omrežjih: Mobitel, Simobil, Debitel, Izi Mobil, M-Mobil.
Vsa povratna SMS sporočila so za uporabnika brezplačna.
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10. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika
S privolitvijo v splošne pogoje poslovanja se šteje, da je podana osebna privolitev posameznika za zbiranje
osebnih podatkov, ki jih sme organizator igre Ministrstvo za promet uporabiti za promocijske, reklamne in
druge namene pospeševanja prodaj in trženja, do morebitnega preklica privolitve.
Ponudnik storitve in organizator igre se zavezujeta poslane osebne podatke zavarovati v skladu z določili
Zakona o varstvu osebnih podatkov.
11. Kontakt
Sedem d.o.o.
iMS reklamacijska služba
Telefon: 01 237 33 04
E-mail: info@sedem.biz
Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 09:00 – 16:00
12. Razno
Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s samim
sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro.
Nagrade niso izplačljive v denarju.
Nagrade so prenosljive.
V žrebu za nagrade ne smejo sodelovati zaposleni v podjetjih Sedem d.o.o., 12media d.o.o., Pristop Media
d.o.o., Kres d.o.o. in Ministrstvo za promet.
Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo
storitev.
V nagradni igri lahko sodelujejo starejši od 16 let. V kolikor je nagrajenec mlajši od 16 let, je sodelovanje
neveljavno in do nagrade ni upravičen. Zato bodo ob žrebanju izžrebani trije rezervni uporabniki.
V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o
tem obvestil uporabnika.
V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik storitve predmetne reklamacije posredoval
ustrezni službi ponudnika poti. V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo
ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v skladu z lastnimi
postopki.
Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oziroma dostavo SMS sporočil
in plačilo storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo
ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa.
Vse ostale reklamacije rešuje ponudnik storitev.

