
 
SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNEM KVIZU 

»JAMES BOND« 
 

OPOZORILO: Ob prijavi se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih pogojih in 

pravilih sodelovanja v nagradnem kvizu »JAMES BOND«. Uporabnik se ob prijavi zaveže, da je seznanjen s 
splošnimi pogoji uporabe spletne storitve Voyo.si. 

 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1.1 Skladno s temi pravili prireja uredništvo spletne storitve Voyo.si nagradni kviz »JAMES BOND«. 
 

1.2 Pogoji in način sodelovanja v nagradnem kvizu so objavljeni na http://www.24ur.com/ekskluziv/ v kvizu. 

 
1.3 Nagradni kviz bo potekal od 18. julija do 4. avgusta 2014, do 15. ure.  

 
2. DEFINICIJE POJMOV 

2.1 Podjetje PRO PLUS, d. o. o., Kranjčeva 26, 1000 Ljubljana (kot izvajalec in organizator nagradne igre) 

organizira nagradni kviz »JAMES BOND«. 
 

2.2 Pravila nagradne igre definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženci v nagradnem kvizu lahko 
sodelujejo. 

 
2.3 Udeleženec nagradnega kviza in prejemnik nagrade je lahko le fizična oseba s stalnim prebivališčem v 

Sloveniji, ki želi sodelovati v nagradnem kvizu, in ki se strinja s pogoji uporabe storitve Voyo.si, s pravili 

nagradnega kviza ter poda točne osebne podatke. V nagradnem kvizu ne smejo sodelovati zaposleni 
organizatorja nagradnega kviza in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi kviza. 

 
3. POTEK NAGRADNEGA KVIZA 

3.1 Za sodelovanje v nagradnem kvizu mora sodelujoči poznati pravila sodelovanja. Sodelujoči se mora 

registrirati v omrežje 24ur.com, pravilno odgovoriti na vsa vprašanja kviza in oddati svoje podatke (ime in 
priimek, naslov, e-mail, gsm, datum rojstva). V nasprotnem primeru se ne more potegovati za nagrado. To 

lahko stori vsak dan od 18. julija do 4. avgusta 2014 (do 15. ure), sicer pa vsak dan od 00.00 do 24.00, 
naknadno pošiljanje podatkov ni mogoče in ne bo upoštevano. 

 

Nagrajenci bodo izžrebani (žrebanje opravi uredništvo Voyo.si) in objavljeni po 4. avgustu na Facebook 
strani Voyo.si. Nagrajenci bodo o rezultatih žrebanja obveščeni tudi po e-pošti najpozneje v petih dneh po 

žrebanju. 
 

4. NAGRADI SKLAD 
4.1 Nagrade podarja organizator nagradnega kviza.  

 

4.2 Nagrade: 
 

1 x jubilejni zbirateljski komplet kartic Jamesa Bonda 

10 x 3-mesečni brezplačni VOYO dostop 

20 x napihljiv vzglavnik 

 
4.3 Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 EUR in se v skladu s 108. členom Zakona o dohodnine ne 

všteva v letno davčno osnovo. 

 
4.4 Nagrada ni izplačljiva v gotovini, ni zamenljiva za drugo nagrado in ni prenosljiva na drugo osebo. 

 
5. OBVEZNOSTI NAGRAJENCA 

5.1 Nagrajenec mora organizatorju posredovati svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, e-mail, gsm 
številka, datum rojstva).  

 

5.2 Nagrajenec nagrado prejme po pošti oz. po elektronski pošti.  
 

5.3 Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je sodelujoči sodeloval v  

http://www.24ur.com/ekskluziv/


nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre. 
 

5.4 Če nagrajenec ne navede pravilnih osebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do  
kakršnega koli drugega ali drugačnega nadomestila.  

 

5.5 Nagrada ni izplačljiva v gotovini in ni zamenljiva za drugo nagrado. 
 

 
6. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV  

6.1 Vsak nagrajenec nagradnega kviza dovoljuje objavo svojega imena, priimka, kraja bivanja. 
 

6.2 Vsak nagrajenec nagradnega kviza organizatorju dovoljuje, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko 

zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih 
podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in in 67/07). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. 

Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni igri, vzorčenja, 
anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in 

segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih ter za druge trženjske 

namene. Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno 
zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim partnerjem. 

 
6.3 Vsak sodelujoči se s sodelovanjem v nagradnem kvizu prijavlja na prejemanje brezplačnega mesečnika 

VOYO elektronski napovednik. Od prejemanja napovednika se lahko kadarkoli odjavi. 
 

7. PRITOŽBE IN REKLAMACIJE 

 
7.1 Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradnega kviza. Pritožbe in reklamacije lahko udeleženci 

pošljejo na podpora@voyo.si. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v 
zakonsko določenem času in o tem obvestila udeleženca. 

 

7.2 Za vse spore je pristojno Sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija. 
 

8. SPREMEMBE  
8.1 Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki 

na strani javnosti. 

 
 

Ljubljana, 18. 7. 2014  


