PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
„SEAT – SANJSKI AVTO NA RADIU 1”
1. člen
(splošne določbe)
(1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre „SEAT – SANJSKI AVTO NA RADIU 1” (v
nadaljevanju: nagradna igra), ki se predvaja na Radiu 1.
(2) Organizator nagradne igre je Radio 1 d.o.o., Stegne 11b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju
producent).
(3) Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletnih straneh Radia 1 www.radio1.si.

2. člen
(trajanje nagradne igre)
Nagradna igra traja od 5. julija 2010 do 24. julija 2010 in je na sporedu Radia 1 vsak delovni dan.
3. člen
(pogoji sodelovanja)
(1) Prijavijo se lahko državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in državljani
držav članic Evropske unije, ki so starejši od 18 let. Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora
zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila
pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo.
(2) Uslužbenci producenta ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z življenjskimi partnerji), kot tudi
uslužbenci vseh družb, povezanih s producentom oziroma z omenjeno akcijo, ne morejo
sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani
zgoraj omenjenih. Vsaka takšna prijava šteje za neveljavno.
(3) Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s
sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro.
4. člen
(način sodelovanja v nagradni igri)
Sodelovanje na terenu
(1) Radio 1 poslušalcem v rednem radijskem programu objavi poziv k spremljanju vožnje Seat
Ibize na terenu.
(2) Terenska ekipa Radia 1 v posebej označenem vozilu Seat Ibiza vsak dan v določenem kraju
naključno izbira med vozili, ki so v tistem trenutku v določenem kraju. Po naključni izbiri terenska
ekipa v studio Radia 1 sporoči registrsko številko in barvo izbranega vozila.
(3) Moderatorji Radia 1 takoj, ko jim terenska ekipa sporoči registrsko številko, v eter Radia 1
sporočijo omenjeno številko in barvo izbranega vozila.
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(4) Ko voznik izbranega vozila v etru Radia 1 zasliši svojo številko registrske tablice in barvo
svojega vozila, za njim pa vozi označeno vozilo Seat Ibiza Radia 1, mora na primernem mestu
takoj ali najkasneje v času 5 minut od objave številke registrske tablice v etru Radia 1, varno
ustaviti svoje vozilo in stopiti iz njega.
(5) Če voznik izbranega vozila takoj ali v času 5 minut od objave številke registrske tablice v etru
Radia 1 ustavi svoje vozilo in stopi iz njega, ga terenska ekipa Radia 1 prizna za finalista ter mu
izroči enega izmed ključev vozila Seat Ibiza. Finalist ob prejemu podpiše tudi izjavo o prejemu
ključa, v kateri navede tudi svoje osebne podatke ter serijsko številko prejetega ključa za vozilo.
Obenem s podpisom izjave finalist dovoljuje uporabo svojih osebnih podatkov podjetju Porsche
Slovenija za izvajanje promocijskih aktivnosti, izvajanj raziskav tržišča in drugih potreb v okviru
rednega opravljanja dejavnosti. Finalist, ki je v teku nagradne akcije že prejel ključ, ne more več
sodelovati v nagradni akciji.
(6) Vozilo, ki v času trajanja nagradne igre vozi po terenu, služi zgolj za podporo nagradni akciji in
ni predmet nagrade. Nagradno vozilo je opredeljeno v 6. členu teh pravil.
Sodelovanje v salonih Seat
(1) Vsak poslušalec lahko v nagradni igri sodeluje tudi tako, da obišče enega izmed salonov vozil
Seat po vsej Sloveniji, kjer izpolni nagradni kupon s svojimi podatki.
(2) V vsakem izmed salonov vozil Seat predstavniki podjetja Seat v petek, 23. julija ob 18. uri,
izžrebajo po enega finalista, ki prejme ključ za odpiranje vozila.
(3) Finalist, ki svoj ključ prejme v kateremkoli salonu vozil Seat, se mora udeležiti zaključnega
izbora.
(4) Finalist, ki bo izžreban v kateremkoli salonu vozil Seat, bo o tem obveščen na dan žrebanja,
po telefonu.
Zaključni izbor
(1) Vsak finalist, ki v teku nagradne akcije prejme enega izmed ključev, ima pravico do poskusa
odklepanja vozila Seat Ibiza na zaključni prireditvi.
(2) Zaključna prireditev bo potekala v soboto, 24. julija, ob 18. uri ???
(3) Vsi finalisti, ki so v teku nagradne akcije prejeli ključe vozila Seat Ibiza, se morajo udeležiti
zaključnega izbora. Na zaključnem izboru namreč dobijo pravico do odklepanja vozila Seat Ibiza,
ki bo podeljen za nagrado le, če so prisotni na prireditvi.
(4) Vsak finalist ima možnost enega odpiranja. Če se vozilo ne odpre, se šteje, da finalist nima
pravega ključa in mu nagrada zato ne pripada. Finalisti ne morejo preizkušati ključa na drugem
vozilu, kot le vozilu, ki je na dan zaključnega izbora razstavljeno na prireditvenem prostoru.
(5) Če finalist v času enega odklepanja s svojim ključem odklene nagradno vozilo Seat Ibiza,
postane zmagovalec nagradne akcije.
(6) Če se finalist zaradi kakršnegakoli vzroka ne more udeležiti zaključnega izbora, se njegov
ključ naknadno ne upošteva in finalist ni upravičen do poskusa odklepanja kadarkoli kasneje.
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(7) Če na zaključnem žrebanju nobeden izmed finalistov, ki so prisotni na zaključnem izboru, ne
odpre nagradnega vozila, se opravi žrebanje med vsemi ključi.

5. člen
(izključitev vključitve v SMS klub)
Tekmovalci oz. sodelujoči v nagradni igri se s sodelovanjem v nagradni igri ne bodo vključili v
noben SMS klub in ne bodo prejemali nikakršnih SMS sporočil razen morebitnih informativnih
sporočil v povezavi z nagradno igro.

6. člen
(nagrade)
(1) Finalist, ki na zaključni izbor prinese ključ, ki ga je dobil med nagradno akcijo in se izkaže z
osebnim dokumentom, ključ pa odpre nagradno vozilo Seat Ibiza, je upravičen do glavne
nagrade, to je vozilo Seat Ibiza v vrednosti 11.316,70 €. EUR.
Opis vozila
Ibiza ST Reference 1.4 63 kW 85 KM, bele barve
Akcijska cena: 11.649,00 EUR
SEAT Ibiza ST: VSSZZZ6JZBR017515
Oprema:
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O nagradi bo zmagovalec obveščen na dan zaključnega izbora. Nagrada bo nagrajencu izročena
v roku 30 dni od izbora.
(2) Nagrada ni prenosljiva ali izplačljiva v denarju. Dohodnino, vključno z akontacijo dohodnine za
prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji R Slovenije, krije
nagrajenec. Nagrajenec krije tudi vse stroške povezane s prevzemom nagrade (morebitne potne
stroške ipd.). Ob prejemu nagrade se mora nagrajenec identificirati z osebnim dokumentom.
(3) Nagrada bo zmagovalcu izdana s strani podjetja Porsche Slovenija d.o.o. , Bravničarjeva 5,
1000 Ljubljana.
(4) Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, dokler ne prejme nagrade.
Posameznik, ki sodeluje v katerikoli nagradni igri Radia 1 in prejme nagrado, 6 mesecev po
prejemu nagrade ne sme sodelovati v nobeni nagradni igri, ki jo organizira Radio 1. V kolikor tak
posameznik pred potekom 6 mesecev, sodeluje v nagradni igri Radia 1 in dobi nagrado, mu le-ta
ne bo podeljena, Radio 1 pa izbere drugega nagrajenca, ki prejme nagrado.
(5) Producentova odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Vse nagrade
so neprenosljive in nespremenljive.

7. člen
(izključitev odgovornosti producenta in tehničnega izvajalca)
Producent in tehnični izvajalec nista odgovorna za kakršnekoli okvare omrežja, telefonskih linij ali
komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. Takšne prijave se
bodo štele za neveljavne.

8. člen
(varstvo osebnih podatkov)
(1) Osebni podatki, ki bodo producentu poslani s strani sodelujočega, bodo namenjeni izključno
za namene pošiljanja nagrade.
(2) Producent se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam.
(3) Producent lahko uporablja osebne podatke sodelujočih, ki jih je zbral v tej nagradni igri tudi
za namene promocije Radia 1 v skladu z določbami 72. člena Zakona o varstvu osebnih
podatkov.
(4) Zmagovalec nagradne igre dovoljuje slikanje in snemanje za promocijske aktivnosti Radia 1
ter uporabo vseh slik, posnetkov in podatkov za promocijske aktivnosti Radia 1.
(5) Podatki uporabnikov (tj. telefonska številka, ipd) bodo shranjeni v posebni bazi, do katere
imajo dostop le pooblaščene osebe. Radio 1 si pridržuje pravico do uporabe osebnih podatkov
poslušalcev za izvajanje promocijskih aktivnosti, izvajanj raziskav tržišča in drugih potreb
radijskega programa v okviru rednega opravljanja svoje dejavnosti.
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9. člen
(reklamacije)
(1) Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na
elektronski naslov: info@radio1.si ali pokličete na številko 01/24 25 630.

10. člen
(dodatne informacije o nagradni igri)
(1) Prijavljenim svetujemo, da si pogoje nagradne igre natisnejo in jih shranijo na varnem.
(2) Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.
(3) Poducent ima pravico umakniti ali dopolniti pogoje sodelovanja v nagradni akciji, ki jo ustvarja.

Ljubljana, 1. 7. 2010
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