Splošni pogoji
p
nagra
adne igre
»Ponovno drgnemo za srečo«

1. člen
Organiza
ator nagradn
ne igre »Po
onovno drgn
nemo za sre
ečo« je pod
djetje Engro
otuš d.o.o., Cesta v
Trnovlje 10a, 3000 Celje
C
(v nada
aljevanju orga
anizator).
nično delovanje storitve in
n reševanje reklamacij no
osi podjetje S
Sedem d.o.o
o.
Odgovorrnost za tehn
Z uporabo SMS sto
oritve »Pono
ovno drgne
emo za sreč
čo« se uporrabnik strinja
a in potrjuje
e splošne
u
storiitve IMS, ki so
s objavljeni na www.tus..si in www.sedem.biz.
pogoje uporabe

V nagrad
dni igri lahko
o sodelujejo vsi
v polnoletni državljan
ni Republike
e Slovenije, z izjemo zap
poslenih v
podjetju Sedem d.o.o
o., 12media d.o.o., in povvezanih podjjetij.
na igra pote
eka od 13. 11. 2019 do
o vključno 31.
3 12. 2019
9 v vseh trg
govinah in franšizah
f
Nagradn
Tuš. Pod
datki o poslo
ovalnicah so dostopni na spletni stran
ni www.tus.si.

2. člen
Organizzator bo v ok
kviru nagrad
dne igre pod
delil:
- 15% takojšnjji popust ob nakupu nad 20 EUR
- popuste na izbrane blago
ovne skupine
e ali znamke
e
- izdelke za 1 cent v vredn
nosti do 42 € z DDV
- 3x
3 Zlata karttica za celo le
eto brezplačnih nakupov v vrednosti 3.600 € D*N
NAR
- 30x
3 Srebrna kartica v vre
ednosti 100 €
- 30x
3 Bronasta
a kartica v vrrednosti 40 €
- 30x
3 letna vin
njeta v vrednosti 110 € z DDV
- 10x letna zaloga kave Tu
uš (6 kg) v vrrednosti 47,4
4 € z DDV
- 10x letna zaloga mleka Tuš
T (100l) v vrednosti
v
82 € z DDV
- 10x letna zaloga pralneg
ga praška Tuš (12l) v vred
dnosti 23,96 € z DDV
- 10x letna zaloga piva Tuš (96l) v vred
dnosti 144 € z DDV
- 10x 10 kilogrramov čokola
ade Tuš v vrrednosti 69 € z DDV
- 10x mesečna
a zaloga plenic Simby v vrednosti
v
23
3,97 z DDV

ne nagrade ni
n mogoče za
amenjati za gotovino
g
ali drugo obliko
o izplačila, ali jih prenestii na tretjo
Podeljen
osebo.
3. člen
Sodelov
vanje v nagrradni igri je mogoče na spodaj opis
sane načine
e:
1. z zbira
anjem nakup
pov: ob enkra
atnem nakup
pu za 20,00 € z DDV v trg
govinah in fra
anšizah Tuš
V pogoj 20 € se ne
e šteje naku
up tobačnih izdelkov in pripomočkovv, nakup darrilnih kartic in plačilo
položnic.
2. z naku
upom označe
enih izdelkovv dobaviteljev v trgovinah
h in franšizah
h Tuš
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Nakup enega
e
izdelka
a prinese 1 srečko.
s
Več izzdelkov ne prinese
p
dodatnih srečk.
a pridobitev kode
k
za sode
elovanje v na
agradni igri je
e predložitevv Tuš klub ka
artice.
Pogoj za
nik lahko so
odeluje toliko
okrat, kolikokkrat je opra
avil nakup. Uporabnik
U
pošlje SMS s ključno
Uporabn
besedo TUS in štev
vilko pridob
bljene kode na računu (npr.
(
TUS 12
23456) na 3131. Uporab
bnik, ki je
poslal SM
MS s ključno
o besedo, pre
ejme brezplačen SMS z zahvalo za
a sodelovanjje in poveza
avo (link)
do mob
bilne srečke, kjer s prsto
om podrgne po ekranu naprave,
n
kje
er se skriva o
opis nagrade
e in EAN
koda. Na
agrado lahko
o izkoristi ob naslednjem nakupu ob predložitvi
p
TK
K kartice in m
mobilnega ku
upona.
4. člen
Pridobiva
anje srečk trraja od 13. 11. 2019 do 31.12.2019.
3
Zadnje
Z
kode za srečko se
e izdajo 31. 12. 2019.
Pridobite
ev srečke na številki 3131
1 je možno med
m 13. 11. in 31. 12. 2019.
Srečko s popustom na
n izdelek, blagovno
b
skupino ali gratis izdelek se lahko unovčči v poslovaln
nicah Tuš
do 13. 1. 2020.
Za prevzzem nagrad večje vredno
osti se dogovvorite na kon
ntaktu srecka
a@tus.si ali 0
080 13 10 na
ajkasneje
do 15.1.2
2020. Kupecc se tako obrrne skupaj s podatki na brezplačno
b
šttevilko centra
a za pomoč strankam
s
ali sreckka@tus.si, kje
er prejme na
adaljnja navodila za prevz
zem nagrade
e.
Nagrajen
nci nagrad večje vredn
nosti lahko prevzamejo nagrado po podpisu p
potrdila o prevzemu
p
nagrade (če je prevzzem v trgovin
ni ali skladiščču se prevze
em podpiše ob
o izročitvi na
agrade, pri prevzetju
nagrade preko pošte
e šteje potrdillo o prevzem
mu pošiljke).

Če nagrrajenci ne izzpolnjujejo pogojev,
p
dolo
očenih s to nagradno ig
gro, ne spošštujejo teh pravil,
p
ne
posredujjejo pravoča
asno zgoraj navedenih podatkov oz
ziroma zavrrnejo prevze
em nagrade,, izgubijo
pravico do
d prejetja nagrade, orga
anizator pa je
e prost svojih
h obveznosti do takega n
nagrajenca.
Zamenja
ava srečke z gotovino ni možna. Sre
ečka ni pren
nosljiva na drugo osebo,, razen v primeru, ko
mladolettna oseba prrejme za nag
grado popust za alkoholne pijače ali gratis
g
izdelekk, ki vsebuje alkohol.
a
Ko kupe
ec unovči pre
ejeto srečko, se boniteta s skeniranje
em EAN kod
de na srečki odšteje od strankinih
s
bonitet na
n TK kartici.
5 člen
5.
Pravila unovčevanj
u
a ugodnostti na srečki:
15% tako
ojšnji popustt ob nakupu nad 20 €:
Unovčite
e lahko 1 kupon za 1 na
akup na 1 Tu
uš klub kartic
co. Kupon je
e unovčljiv ob
b nakupu na
ad 20 € v
trgovinah
h in franšiza
ah Tuš. V po
ogoj 20 € se ne šteje nak
kup tobačnih
h izdelkov in pripomočko
ov, nakup
darilnih kartic in pla
ačilo položnicc. Stranka je
e dolžna na blagajni op
pozoriti o uve
eljavitvi kupo
ona pred
zaključko
om računa. Kasnejših reklamacij ne
n upošteva
amo. Popustt se obraču
una na vse kupljene
izdelke, razen na izd
delke iz Bum
m ponudbe, izz ponudbe Tuš
T klub najm
manj -50 % p
popust, iz lojalnostnih
program
mov, iz odpro
odaje, izdelke
e z oznako super
s
cena, izdelke znižžane pred izztekom roka uporabe,
izdelke, pri katerih je v promo
ocijskih mate
erialih pripis
sano, da se
e nanje ne obračunajo dodatne
ugodnossti in izdelekk, za katereg
ga se uvelja
avlja kupon za izdelek po
p izbiri (kup
pon 25 % za
z izbrani
izdelek, kupon 20 - 50
5 % za izbrrani izdelek). Popust se prav tako ne
e obračuna n
na časopise in revije,
knjige, cigarete,
c
toba
ačne izdelke in pripomoččke, kartice in predplačniške pakete mobilnih ope
eraterjev,
vrednosttnice za mo
obilne telefone, povratno
o embalažo, plačilo položnic, naku
up darilnih bonov
b
ali
vrednosttnih kartic, na darilne pa
akete Zvezda
ar in Select Box,
B
na pele
ete, plin v plin
nskih jeklenk
kah in na
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plinske jeklenke. V primeru
p
obroččnega odpla
ačevanja kupona ni mogo
oče uveljavlja
ati. Kupon ne
e velja za
pravne osebe in sa
amostojne podjetnike
p
p
posameznike
e. Pri nakup
pu se lahko
o izkoristi sa
amo ena
ugodnosst za nakup (popust ne ve
elja na druge
e popuste za nakup oz. se
s z njimi izklljučuje). Popust se ne
obračuna
a pri nakupu
u izdelkov v franšiznih mesnicah, ki
k jih le te dajejo v najem in za njih
h izvajajo
storitev blagajne.
b
Popust na
n blagovno skupino ali izzdelek:
Kupon ne
n velja za izzdelke iz akcije Mojih 10, v času dnev
vnih aktivnossti ali BUM kkataloga. Pop
pust velja
na redno
o ceno akcijskega izdelkka in se obrračuna na blagajni. Izdellek na katerrega želite uveljavljati
popust, izberete v izbrani poslovvalnici z zalogo. Velja za količino prim
merno za gosspodinjstva razen,
r
če
je na possamezni sreččki zapisano
o drugače.
Izdelek za
z 1 cent:
Izdelek za
z 1 cent lah
hko izberete pri naslednjem nakupu v eni izmed izbranih posslovalnic z za
alogo. Za
unovčen
nje kupona za
a izdelek za 1 cent predh
hodno opozo
orite blagajniičarko. En ku
upon velja za
a 1 gratis
izdelek.

6. člen
Če vredn
nost nagrad predstavlja doseženi
d
dohodek (davč
čno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona
Z
o
dohodnin
ni, organizattor igre od tega
t
zneska obračuna in
n plača akontacijo doho
odnine v ime
enu in za
račun na
agrajenca po
o stopnji 25%
% v skladu s 131.
1
členom Zakona o do
ohodnini in 3
321. členom Zakona
Z
o
davčnem
m postopku.
Nagrajen
nci morajo na
n naslov En
ngrotuš d. o. o., Cesta v Trnovlje 10 a, 3000 Ce
elje pisno posredovati
svoje osebne podatkke – ime in prriimek, naslo
ov ter davčno
o številko.
Organiza
ator se nato v roku 4 tedn
nov dogovorri za prevzem
m nagrade.

7. člen
V primerru nepredvid
denih okolišččin lahko organizator brez predhodne
ega obvestila
a začasno prekine ali
konča na
agradno igro
o.
V primerru, da organizator v posameznem prrimeru ugoto
ovi zlorabo pri
p načinu so
odelovanja v nagradni
igri, bo organizator
o
ta
ake sodelujo
oče izločil iz sodelovanja
s
v nagradni ig
gri.
8. člen
anje v tej na
agradni igri se šteje za osebno priv
volitev posam
meznika v sskladu z ZVO
OP-1, da
Sodelova
organiza
ator igre hra
ani podatke sodelujočeg
ga in jih obd
deluje ter up
porablja za namene izv
vajanja te
nagradne igre, za ob
bveščanje na
agrajenca o prejetju
p
nagra
ade ter način
nu prevzema
a nagrade.
ovanjem v te
ej nagradni igri
i
sodelujoči dovoljuje, da družba Engrotuš d.o
o.o. obdeluje
e osebne
S sodelo
podatke sodelujočeg
ga in na possredovano te
elefonsko številko posre
eduje brezpla
ačna obvestila o Tuš
klubu.
entacija v zvezi z nagrajenci (osebni podatki, po
otrdilo o izro
očitvi nagrad
de, zapisnik o predaji
Dokume
nagrade) se bo hranila skladno z ZVOP-1 terr z davčnimi in računovod
dskimi predp
pisi.
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pravice do
Sodelujo
očim v nagrradni igri so
o skladno z ZVOP-1 zagotovljene
z
o vpogleda, prepisa,
kopiranja
a, dopolnitve, popravka
a, blokiranja
a in izbrisa osebnih po
odatkov, ki se nanašajjo nanje.
Sodelujo
oči v nagrad
dni igri lahko
o kadarkoli pisno
p
zahtev
vajo, da se njihovi
n
podattki začasno ali trajno
prenehajjo uporabljatti za namene
e neposredn
nega trženja. Zahteva se pošlje pisno
o na naslov Engrotuš
d. o. o., Cesta v Trrnovlje 10a, 3000 Celje. Najkasneje
e v 15-ih dne
eh po prejem
mu zahteve se bodo
p
udele
eženca pren
nehali uporab
bljati za nam
mene neposrrednega trže
enja, v nadaljnjih 5-ih
osebni podatki
dneh pa bo udeležen
nec o tem tu
udi obveščen
n. V zvezi z izvedbo zahtteve udeleže
enec ne nosi nobenih
stroškovv.
Ostale dokumentacije v zvezi z izzvedbo nagra
adne igre org
ganizator ne hrani.

9. člen
ator si pridržžuje pravico do dopolnite
ev in spreme
emb pravil in
n pogojev na
agradne igre,, ki jih bo
Organiza
objavil na spletni stra
ani www.tus.si

10. člen
Cenik SMS sporočil
oslani SMS uporabnika se zaračun
na po vsakokratnem ve
eljavnem ce
eniku ponudnika poti
Vsak po
(Telekom
m Slovenije, A1 in Telem
mach).
Posredo
ovani SMS-i uporabniku
u s strani servisa
s
iMS: uporabniki Telekom Slovenije, Debitelovi
D
naročnikki in predplaččniki/ Simobill naročniki in predplačnik
ki / Izi Mobil / M-Mobil / Te
elemach
SMS sto
oritev je mogo
oča v nasled
dnjih mobilnih
h omrežjih: Telekom
T
Slovvenije, A1, Debitel, Izi Mo
obil, MMobil, Te
elemach.

Ime SMS
S
storitve

Uporaba
U
s
storitve

Opis
s dogodka

Ime MT SMS
S
na
izpisu
pogovorrov

C
Cena v EUR z
D
DDV

IMS

K
Ključna
bese
eda

Siste
emsko
sporo
očilo

Sistemskka spo.

0

IMS

K
Ključna
bese
eda

Info. na zahtevo

IMS 1

0

IMS

S
SMS
Poštar

Naro
očene
informacije

IMS
S

0

Kontaktt:
Sedem d.o.o.
d
iMS rekla
amacijska služba
Telefon: 08 200 12 81
8
E-mail: info@sedem.biz
Delovni čas
č reševanjja reklamacijj: od ponede
eljka do petka
a med delavn
niki 09:00 – 1
16:00
orna za reševanje rekla
amacij in pre
evzema odg
govornost za
a pravilno
Družba Sedem d.o.o. je odgovo
p
utem
meljenih rekla
amacij se po
onudnik storittve zavezuje
e, da jih bo odpravil
o
v
izvedbo storitev. V primeru
em času in o tem obvestil uporabnika
a.
razumne
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V koliko
or se reklamacije nanaša
ajo na ponu
udnika poti, bo ponudnikk storitve prredmetne rek
klamacije
posredovval ustrezni službi ponudnika poti. V primeru po
ozitivno reše
ene reklamaccije, ki se na
anaša na
plačilo storitev,
s
bo ponudnik poti
p
vrnil up
porabniku zn
nesek, na katerega
k
se
e nanaša prredmetna
reklamaccija v skladu z lastnimi postopki.
p
Pon
nudnik poti re
ešuje izključn
no reklamacije, ki se nan
našajo na
neizvrše
en prenos oziroma
o
dosstavo SMS sporočil in plačilo storitev. Takšn
ne reklamac
cije mora
uporabnik v pisni ob
bliki nasloviti na reklama
acijsko služb
bo ponudnika
a poti v roku 15 dni od prejema
računa.
Vse osta
ale reklamacije rešuje ponudnik storitev.
Reklama
acije v zvezii s pošiljanje
em in prevze
emom nagra
ad ter plačilo
om dohodnin
ne rešuje org
ganizator
nagradne igre, ki je odgovoren za pravilni potek nagra
adne igre. To
ovrstne rekla
amacije in morebitna
m
e lahko sporo
oča na brezp
plačno številkko 080 13 10
0.
dodatna vprašanja v zvezi z nagrradno igro se

11. člen
nizator pridržžuje pravico, da izključi kršitelje
k
iz
V primerru kršitve navvedenih pravvil nagradne igre si organ
nagradne igre, brez predhodneg
ga opozorila
a. Izključene bodo tudi osebe,
o
ki bodo pri sodelovanju v
nagradni igri uporablljale nezakon
nite pripomočke (npr. hac
ckertools, virruse, Trojancce itd.) Tudi osebe, ki
sodeluje
ejo v imenu tretjih
t
oseb (z
( njihovo ve
ednostjo ali brez njihove
e vednosti) sso lahko izkljjučene iz
nagradne igre, za kršitev
k
pa se
e šteje tudi sodelovanje
e preko drušštev nagradn
nih iger, avttomatskih
storitev in
i predvsem preko professionalne služžbe z nagrad
dnimi igrami. V primeru izzključitve sod
delovanja
iz nagrad
dne igre, se lahko nagra
ajencu nakna
adno odvzam
mejo nagrade
e oz. se od n
nagrajenca zahtevajo
z
nazaj že
e izročene nagrade.
n
V kolikor
k
nakna
adno izključe
eni nagrajen
nec ne razpo
olaga več z izročeno
nagrado, si
organiza
ator pridržuje
e pravico od njega
n
zahtevvati denarni znesek
z
v višini vrednosti prejete nagrrade.

12. člen
Za tolma
ačenje posam
meznih členo
ov teh pravil je
j pristojna iz
zključno kom
misija, ki za p
posamezna mnenja
m
in
druga prravna opravila imenuje in
n pooblasti pravno
p
službo
o organizato
orja. Morebitn
ne napake pri
p izvedbi
nagradne igre bo ko
omisija reševvala pravoča
asno in v sk
kladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru
hujše krššitve pravil nagradne
n
igre lahko kom
misija razvelja
avi nagradno
o igro kot celloto in jo z ustreznimi
popravkii ponovi.

13. člen
n
Morebitn
ne spore zara
adi izvedbe nagradne
n
igrre ali v povez
zavi z njo, kii jih ni mogočče rešiti sporrazumno,
rešuje prristojno sodiššče v Celju.

Celje, 8.
8 11. 2019
ENGRO
OTUŠ d.o.o
o.
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