
 
 
 
PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA NA DOBRODELNI SMS DRAŽBI  
 
OPOZORILO: Z uporabo uporabnik potrjuje, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Pravilih in 
pogojih sodelovanja na dobrodelni SMS dražbi za nogometna dresa Real Madrida in Juventusa.   
 
 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
Opis storitve: 
Želite imeti doma dres svojega najljubšega nogometnega moštva in hkrati omogočiti otrokom iz socialno 
ogroženih družin, da preživijo del poletnih počitnic na morju? 
Predstavnik Zveze nogometnih sodnikov Slovenije Jure Praprotnik je Svetu na Kanalu A v imenu sodnikov 
daroval nogometna dresa Real Madrida in Juventusa, dresa moštev, ki se bosta 3.6. 2017 v Cardiffu spopadli  
v finalu Lige prvakov. Vsi, ki želite sodelovati v dobrodelni dražbi, pošljite SMS z zneskom, s katerim želite 
sodelovati v dražbi na telefonsko številko 6446. Zmagovalcu dražbe z najvišjim zneskom bomo v oddaji SVET 
predali dres. 
 
Potek dražbe: 
Dražba poteka od 24. 5. 2017 od 14.00 do 3. 6. 2017 do 24.00. Izklicna cena posameznega dresa je 250 EUR. 
Uporabnik oz. dražitelj sodeluje v dražbi tako, da pošlje SMS s ključno besedo SVET J in poljubni znesek za 
dres Juventusa ali pa SVET R in poljubni znesek za dres Real Madrida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponujeni znesek ne sme biti nižji od 250 EUR. Na dražbi lahko uporabnik oz. dražitelj sodeluje je s celimi 
zneski (npr. 264 EUR). Pri zneskih 264,30 EUR se bodo upoštevale le cele številke, kar pomeni številki pred 
decimalno vejico. 
 
Po zaključku dražbe komisija podjetja PRO PLUS pregleda sprejete ponudbe. Najbolj uspešnega dražitelja se 
pokliče in uredi vse formalnosti ter objavi njegove podatke v medijih PRO PLUSa (ime, priimek, kraj). 
 
Vsem sodelujočim pa se pošlje zahvalni SMS, ki je za prejemnika brezplačen. 
 
Namen dražbe: 
Z zbranim znesek na dražbi bomo otrokom iz socialno ogroženih družin omogočili, da preživijo del poletnih 
počitnic na morju. 
 
Trajanje dražbe: 
Dražba poteka od srede, 24. 5. 2017 od 14.00 do sobote, 3. 6. 2017 do 24.00 ure.  
Rezultati dražbe bodo objavljeni v ponedeljek, 5. 6. 2017 v oddaji Svet. 
 
Definicije pojmov 
Ponudnik, lastnik, izvajalec SMS storitve SMS dražba je PRO PLUS, d.o.o., Kranjčeva 26, 1000 Ljubljana, 
identifikacijska številka za DDV SI48003069 (v nadaljevanju ponudnik vsebin).  

Pošlji SMS z vsebino  
SVET J znesek 

ali 
SVET R znesek 

na kratko številko 6446 
 



 

 

 

 

 
Ponudnik poti je družba Telekom Slovenije d.d., Simobil d.d., Tušmobil d.o.o. Prenos storitve poteka preko 
omrežja GSM / UMTS. 
 
Uporabnik storitve oz. dražitelj je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki razpolaga z ustrezno nastavljenim 
mobilnikom, ustrezno SIM kartico in uporablja storitev SMS dražba. Storitev lahko uporabljajo uporabniki 
mobilnega omrežja Telekom Slovenije (Naročniki, Mobiuporabniki, Debitel naročniki in uporabniki 
Debikartice in Izimobil uporabniki), naročniki A1 in HALO uporabniki oz. M mobil uporabniki, naročnik 
Telemacha oz. njegov predplačniški uporabnik,  naročnik T2, uporabniki ki se z uporabo omenjene storitve 
strinjajo s tem, da se njihova telefonska številka posreduje ponudniku storitve za namen teh storitev.   
 
Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod 
pogoji in v skladu s temi Pogoji ter drugimi navodili ponudnika. 
 
Splošni pogoji poslovanja za uporabo storitev digitalnega mobilnega javnega telekomunikacijskega omrežja 
družbe Telekom Slovenije, telekomunikacijske storitve, d.d., omrežja družbe A1 d.d., omrežja družbe 
Telemach d.o.o., omrežja družbe T-2 d.o.o. (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja Telekoma Slovenije, A1 
splošni pogoji poslovanja, splošni pogoji poslovanja Telemach, splošni pogoji sodelovanja T-2 d.o.o.) se pri 
uporabi storitve uporabljajo smiselno, v kolikor ni drugače urejeno v pričujočih Pogojih. 
 

Samostojna številka je številka (6446), iz katere uporabniki prejemajo sporočila SMS in MMS ali na katero 
uporabniki sporočila SMS in MMS pošiljajo in jo je za potrebe izvajanja storitev zakupil ponudnik storitev. 
 
STOP je ključna beseda, ki omogoča uporabniku brezplačno odjavo od vseh naročenih sporočil ali vsebin na 
samostojni številki 6446. 
 
INFO je ključna beseda, ki omogoča uporabniku brezplačen dostop do informacije o naročenih storitvah na 
samostojni številki 6446. 
 
POMOČ je ključna beseda, ki omogoča uporabniku brezplačen dostop do informacije o naročenih storitvah 
na samostojni številki 6446. 
 
 
2. UPORABA STORITEV  
OBVEZNOST UPORABNIKA 
Uporabnik se z uporabo storitve strinja, da je seznanjen z omenjenimi Splošnimi pogoji. V primeru, da se 
uporabnik s Splošnimi pogoji ne strinja, mu uporabo storitve odsvetujemo. Ponudnik storitev lahko po lastni 
presoji izključi uporabnika, v kolikor meni, da le-ta ne spoštuje obveznosti izhajajočih iz pričujočih Splošnih 
pogojev poslovanja. 

S sodelovanjem uporabnik dražbe soglaša, da bo svoje obveznosti poravnal v skladu z namenom in potekom 
dražbe. 

Zmagovalec dražbe bo na poziv organizatorja v zahtevanem roku izvedel nakazilo na TRR Zveze prijateljev 
mladine Ljubljana-Moste. 

 
STAROST IN ODGOVORNOST 
Na dražbi lahko sodelujejo le polnoletne osebe. 
 
 
SPLOŠNA PRIPOROČILA UPORABNIKOM 
Storitve uporabljajte v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti. Ponudnik 
storitve bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena 



 

 

 

 

navodila za uporabo storitev in Pogoji. 

 
CENIK DRAŽBE 
1. vsako poslano SMS sporočilo uporabnika (odhodno SMS sporočilo)  = po ceniku mobilnega operaterja. 
 
2. brezplačno posredovana SMS sporočila uporabniku (t. i. sistemska sporočila) 
- obvestilo ob prejemu prejetega ponujenega zneska, po koncu dražbe. 
 
Storitve je brezplačna.  
 
3. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV 
Ponudnik storitev se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za 
potrebe izvajanja storitev. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov. 
 
 
4. ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI 
Uporabnik se mora zavedati, da: 

a) Ponudnik storitev in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica 
napačne uporabe in neznanja uporabnika. 

b) Ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih 
partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje 
storitve. 

c) Sistem pošiljanja SMS sporočil ni popolnoma in absolutno zanesljiv in varen način prenašanja sporočil. 

 
5. REKLAMACIJE 
Uporabnikom sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu podpora@24ur.com in po telefonu 
na številki  080 44 44, ob delavnikih med 9.00 in 17.00 
 
Ponudnik storitev vodi vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki, skladno s svojimi pravili 
delovanja in veljavno zakonodajo RS. Ponudnik storitev se zavezuje, da bo tekoče reševal morebitne tehnične 
in/ali vsebinske reklamacije.  
 
Ponudnik bo v primeru utemeljenih reklamacij zagotovil uporabnikom odpravljanje vzrokov za reklamacijo 
ter, v kolikor ugotovi nepravilnosti na strani ponudnika poti, posredoval ponudniku poti, ki je dolžan napako 
odpraviti.  
 
V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitev zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času ter o 
tem obvestil uporabnika. 
Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik storitev predmetne reklamacije posredoval 
ustrezni službi ponudnika poti, ki je dolžan napako odpraviti. 
 
V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku 
znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v obliki dobropisa oziroma v skladu z lastnimi postopki. 
 
Ponudnik poti rešuje reklamacije, ki se nanašajo na plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v 
pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku petnajst (15) dni od prejema računa. 
Vse reklamacije povezane z delovanjem GSM / UMTS omrežja rešuje ponudnik poti.  
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6. KRŠENJE POGOJEV 
Uporabnik storitev se ob uporabi storitev zaveže, da ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih 
programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in 
njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam. Če uporabnik s 
svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev ali ponudniku poti kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, 
materialno ter kazensko odgovarja. 
 
Morebitne kršitve pri uporabi storitev s strani drugih uporabnikov sporočite ponudniku storitev z e-pošto na 
naslov podpora@24ur.com ali pisno na naslov PRO PLUS d.o.o., Kranjčeva 26, 1000 Ljubljana, s pripisom SMS 
dražba. 
 
7. SPREMEMBE 
Ponudnik storitve lahko spreminja pogoje uporabe storitev. Ponudnik storitev se zavezuje, da bo ob vsaki 
spremembi oz. dopolnitvi pogojev uporabe storitev, na primeren način o tem obvestil uporabnike. 
 
 
Ljubljana, 24. 5. 2017 
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