Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »DRAJV milijardni kilometer«
1.

člen - Splošne določbe

»DRAJV milijardni kilometer« (v nadaljevanju: nagradna igra) je nagradna igra, ki jo v skladu s temi Pravili
in pogoji sodelovanja v nagradni igri »DRAJV milijardni kilometer« (v nadaljevanju: Pravila) organizira
Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, matična številka: 5063345000, davčna
številka: SI80040306 (v nadaljevanju: Organizator).
2.

člen - Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od vključno 28. 7. 2022 (od 00.01 ure) do vključno 28. 8. 2022 (do 24.00 ure) in poteka
preko Organizatorjeve mobilne aplikacije DRAJV (v nadaljevanju: aplikacija DRAJV), ki je na voljo za
pametne telefone z operacijskim sistemom Android (6.0 in novejši) ali iOS (12.0 in novejši), in sicer je
aplikacija DRAJV na voljo vsem osebam, tudi tistim, ki niso zavarovanci Organizatorja. Za zagotavljanje
pravilnega delovanja aplikacije DRAJV je priporočljivo, da imajo uporabniki nameščeno najnovejšo
različico aplikacije DRAJV, dostopno v trgovinah Play Store, App Store in AppGallery.
3.

člen - Sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so
uporabniki aplikacije DRAJV in izpolnjujejo naslednja dodatna pogoja za sodelovanje v nagradni igri (v
nadaljevanju: sodelujoči):


sodelujoči kadarkoli od začetka uporabe aplikacije DRAJV in vse do zaključka nagradne igre
posname vsaj eno varno vožnjo preko aplikacije DRAJV in



sodelujoči v času trajanja nagradne igre v aplikaciji DRAJV potrdi sodelovanje v nagradni igri ter
njena Pravila.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri Organizatorju, in sicer v Organizatorjevi
Službi za digitalno platformo in Službi za upravljanje digitalnega trženja in vsebin ter njihovi zakonci,
otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s katerim od opisanih posameznikov živijo
v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti.

Sodelujoči je lahko v nagradni igri izžreban le enkrat. Sklenitev zavarovalne pogodbe pri Organizatorju ni
pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
4. člen - Opis nagrad
Organizator bo izžrebal in sodelujočim, in sicer v skladu z določili in pogoji iz teh Pravil, podelil naslednje
nagrade:


1. nagrado (v nadaljevanju: 1. nagrada):
1 x brezplačna enoletna uporaba električnega vozila CUPRA Born 58 kWh (registrirano vozilo s polnim
kasko zavarovanjem, 2.500 je mesečna omejitev prevoženih km (oz. 30.000 letna omejitev števila
prevoženih km), brez omejitve uporabe vozila v tujini), ki jo Organizator podeljuje v sodelovanju z
Avtohišo Vrtač, d.o.o., Kranj, Delavska cesta 4, 4000 Kranj (v nadaljevanju: Avtohiša Vrtač);



2. nagrada (v nadaljevanju: 2. nagrada):
5 x električni skiro SEGWAY D38E;



3. nagrado (v nadaljevanju: 3. nagrada):
100 x Darilna kartica Petrol v vrednosti oziroma z dobroimetjem v višini 40 EUR, ki ga lahko nagrajenec
izkoristi za nakup goriva na bencinskih servisih družbe Petrol d.d., Ljubljana

(v nadaljevanju vse nagrade skupaj tudi: nagrade; in vsaka izmed njih posamično tudi: nagrada).
5.

člen - Vrednost nagrad in akontacija dohodnine

Vrednost 1. nagrade, skladno s cenikom Avtohiše Vrtač, znaša 8.540,00 EUR (vključno z DDV), pri čemer
vrednost nagrade vključuje najem vozila, ki je registrirano in polno kasko zavarovano za eno leto. V tem
času lahko nagrajenec z vozilom prevozi do 30.000 km, omejitve za vožnjo v tujini ni.
Vrednost 2. nagrade znaša 499,99 EUR (vključno z DDV).
Vrednost 3. nagrade znaša 40 EUR (vključno z DDV).
Glede na zgoraj navedeno vrednost nagrad so sodelujoči seznanjeni, da je osvojitev 1. nagrade in 2.
nagrade lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Organizator bo, skladno z Zakonom o
dohodnini, vrednost 1. nagrade in 2. nagrade v naravi povečal s koeficientom davčnega odtegljaja in od
bruto vrednosti 1. nagrade in 2. nagrade obračunal in plačal akontacijo dohodnine. Nagrajencu 1. nagrade
ali 2. nagrade se bruto vrednost prejete nagrade všteva v njegovo letno davčno osnovo za odmero
dohodnine. Morebitno doplačilo dohodnine na podlagi letne odmere dohodnine gre v breme nagrajenca,
ki prejme 1. nagrado ali 2. nagrado.

Pri nagradah do vrednosti 42 EUR (torej pri 3. nagradi) se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost
nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika.
6.

člen - Postopek izbora nagrajencev

Žrebanje nagrad (s strani Organizatorja) bo potekalo dne 6. 9. 2022, in sicer bo Organizator (skladno z
določili tega 6. člena) izmed vseh sodelujočih, ki izpolnjujejo pogoje iz teh Pravil za sodelovanje v nagradni
igri in za prejem nagrade, v zalednih sistemih aplikacije DRAJV avtomatično (in v tem vrstnem redu)
izžrebal:
i.

1 nagrajenca, ki prejme 1. nagrado (v nadaljevanju in kot doslej: nagrajenec) in 10 rezervnih
nagrajencev za 1. nagrado (v nadaljevanju: rezervni nagrajenec);

ii.

5 nagrajencev, ki prejmejo 2. nagrado (v nadaljevanju in kot doslej: nagrajenec) in 10 rezervnih
nagrajencev za 2. nagrado (v nadaljevanju: rezervni nagrajenec) ter

iii.

100 nagrajencev, ki prejmejo 3. nagrado (v nadaljevanju in kot doslej: nagrajenec) in 20 rezervnih
nagrajencev za 3. nagrado (v nadaljevanju: rezervni nagrajenec).

Rezervni nagrajenci bodo nagrado prejeli le (pri čemer ima predhodno izžrebani rezervni nagrajenec
prednost pred rezervnim nagrajencem, ki je bil izžrebani za njim), če bi bil isti sodelujoči izžreban dvakrat,
ali če kateri od izžrebanih ne bi izpolnjeval pogojev, potrebnih za sodelovanje v nagradni igri in za prejem
nagrade ali bi se nagradi odpovedal ali nagrade ne bi sprejel. V kolikor so rezervni nagrajenci upravičeni
do prejema nagrade, se za njih uporabljajo določila teh Pravil glede sprejema in prejema nagrade, ki veljajo
za nagrajence. Žrebanje bo torej rezultat avtomatizirane programske rešitve.
Odločitev Organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z izborom nagrajenca in Pravili je dokončna in velja za
vse sodelujoče. Pisni ugovori in pritožbe niso možni.
7.

člen - Nagrada in njen prevzem

Organizator bo podelil nagrade navedene v 4. členu teh Pravil, in sicer pod pogoji in na način, kot je
določeno v teh Pravilih.
Nagrade niso prenosljive ali izplačljive v gotovini, menjava za denar ni možna.
Organizator bo vse nagrajence obvestil o rezultatih žrebanja 3 dan po opravljenem žrebanju na e-naslov,
s katerim uporabljajo aplikacijo DRAJV. Organizator bo vse rezervne nagrajence obvestil o rezultatih
žrebanja 3 dan po poteku roka za sprejem nagrade oziroma po odpovedi pravici do nagrade s strani
nagrajenca ali predhodno izžrebanega rezervnega nagrajenca.

Za prejem 1. nagrade ali 2. nagrade je nagrajenec dolžan (najkasneje v roku 10 dni od prejema obvestila o
nagradi), kot zavezanec za dohodnino, Organizatorju posredovati (na e-naslov: drajv@triglav.si)
podpisano izjavo (z naslednjimi svojimi osebnimi podatki: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča,
davčna številka in številka (mobilnega) telefona), s katero se strinja, da (i) prejme (odvisno od primera) 1.
nagrado oziroma 2. nagrado; (ii) se bo bruto vrednost prejete nagrade vštela v njegovo letno davčno
osnovo za odmero dohodnine ter (iii) gre morebitno doplačilo dohodnine na letni ravni v breme
nagrajenca. Za prejem 3. nagrade je nagrajenec dolžan (najkasneje v roku 10 dni od prejema obvestila o
nagradi) Organizatorju posredovati (na e-naslov: drajv@triglav.si) podpisano izjavo (z naslednjimi svojimi
osebnimi podatki: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča in številka (mobilnega) telefona), s katero
se strinja, da prejme 3. nagrado.
Šteje se, da se je nagrajenec odpovedal prejemu nagrade, če nagrajenec zamudi rok za posredovanje
podatkov in/ali izjave iz predhodnega odstavka ali če nagrajenec znotraj navedenega roka Organizatorju
posreduje nepopolne ali napačne podatke in/ali izjavo iz predhodnega odstavka. Organizator ni dolžan
podeliti posamezne nagrade, če vsi nagrajenci in rezervni nagrajenci, ki so bili izžrebani za prejem te
nagrade, ne sprejmejo te nagrade oziroma se odpovedo prejemu te nagrade (na primer, Organizator ni
dolžan podeliti 1. nagrade, če izžrebani nagrajenec in 3 rezervni nagrajenci ne sprejmejo 1. nagrade oziroma
se ji odpovedo).
1. nagrada bo nagrajencu izročena v sodelovanju med Organizatorjem in Avtohišo Vrtač najkasneje do 31.
12. 2022 in v dogovoru z nagrajencem, Organizatorjem in Avtohišo Vrtač. Organizatorjeva odgovornost v
povezavi s 1. nagrado je v razmerju do nagrajenca in Avtohišo Vrtač omejena izključno na dolžnost izročitve
nagrade nagrajencu in kritja vrednosti nagrade, kot je opredeljena v prvem odstavku 5. člena teh Pravil.
Kakršnakoli odgovornost Organizatorja (kar vključuje, vendar ni omejeno na, odškodninsko odgovornost,
prekrškovno odgovornost, kazensko odgovornost, ipd.) v povezavi z nagrajenčevo uporabo nagrade je v
razmerju do nagrajenca, Avtohiše Vrtač ter do morebitnih tretjih oseb v celoti izključena. Nagrajenec je
dolžan nagrado uporabljati v skladu s podpisanim dogovorom med njim in Avtohišo Vrtač. Podpisan
dogovor iz predhodne povedi je pogoj za izročitev 1. nagrade nagrajencu (ter posledično tudi pogoj za
prejem 1. nagrade s strani nagrajenca) in kritje vrednosti nagrade, kot je opredeljena v prvem odstavku 5.
člena teh Pravil, s strani Organizatorja.
2. nagrado bodo nagrajenci prevzeli na sedežu Organizatorja najkasneje do dne 31. 12. 2022.
Organizator ni dolžan podeliti 1. nagrade ali 2. nagrade, če nagrajenec ne prevzame nagrade do poteka
roka iz predhodnih dveh odstavkov in se v tem primeru šteje, da so se nagrajenci odpovedali prejemu
nagrade.

3. nagrado bodo nagrajenci prejeli po priporočeni pošti v roku 15 dni od Organizatorjevega pravočasnega
prejema popolnih in pravilnih podatkov in/ali izjave iz tega člena. Nagrajenci lahko izkoristijo 3. nagrado v
skladu s oziroma zanjo veljajo Splošna Pravila Uporabe Petrolove Darilne Kartice (dostopna na:
https://www.petrol.si/binaries/content/assets/www/2019/pages/na-poti/zame/storitve-hippoint/darilna-kartica/splosna-pravila-uporabe-petrolove-darilne-kartice.pdf).
Organizator ni zavezan javno objaviti imen izžrebanih nagrajencev ali obvestiti sodelujočih, da niso bili
izžrebani.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov
sodelujočega oziroma nagrajenca, ali če ugotovi, da je sodelujoči oziroma nagrajenec sodeloval v
nasprotju s temi Pravili, ali če ugotovi, da je sodelujoči oziroma nagrajenec zlorabil tehnične ali druge
možnosti sodelovanja in si z njimi na nepošten način (npr. z avtomatiziranim načinom sodelovanja)
povečal možnost za nagrado.
8. člen – Varstvo osebnih podatkov
Sodelujoči s potrditvijo sodelovanja v nagradni igri v aplikaciji DRAJV sprejema ta Pravila in na tej podlagi
lahko Organizator v skladu s tč. (b) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov Uredba
(EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi
osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Uradni list
EU, št. L 119/1; v nadaljevanju: Uredba) obdeluje osebne podatke sodelujočih, ki nam jih posredujete
skladno z določbami teh Pravil, in s tem tudi naslednje osebne podatke, ki jih v zvezi z vami Organizator že
obdeluje v aplikaciji DRAJV in skladno s pogoji uporabe le-te: ime, priimek, e-naslov, naslov, telefonsko
številko in davčno številko (v primeru, ko vrednost nagrade presega 42,00 EUR).

Organizator navedene osebne podatke obdeluje za naslednje namene:
1.

organizacija in izvedba nagradne igre,

2.

obveščanje nagrajencev o rezultatih žrebanja,

3.

posredovanje podatkov nagrajenca 1. nagrade (navedenih v 7. členu teh Pravil) Avtohiši Vrtač, ki v
sodelovanju z Organizatorjem poskrbi za distribucijo 1. nagrade do nagrajenca.

4.

davčno obdelavo podatkov o nagrajencih (v primeru nagrajenca, ki želi nagrado prevzeti, bo
Organizator obdeloval tudi naslov stalnega/začasnega prebivališča in davčno številko
nagrajenca).

Organizator in Avtohiša Vrtač pri organizaciji in izvedbi nagradne igre v povezavi s 1. nagrado nastopata
kot skupna upravljavca podatkov sodelujočih v nagradni igri. Organizator obdeluje vaše osebne podatke v
okviru aplikacije DRAJV, skladno s Pogoji uporabe aplikacije DRAJV, ki so dostopni na drajv.triglav.si. V
primeru sodelovanja v nagradni igri bo Organizator zgoraj opredeljene osebne podatke obdeloval tudi za
namene iz 1.-3. točke prejšnjega odstavka. Po zaključku nagradne igre Organizator navedene osebne

podatke preneha obdelovati za namene iz prejšnjega odstavka, ter jih nadalje hrani skladno s Pogoji
uporabe aplikacije DRAJV, za namene ohranitve in nadaljnje uporabe uporabniškega profila DRAJV. V
primeru nagrajencev Organizator podatke o izžrebanih nagrajencih hrani še 5 let po prenehanju uporabe
aplikacije DRAJV s strani posameznega nagrajenca, osebne podatke navedene v 4. točki prejšnjega
odstavka pa do poteka rokov hrambe, ki izhajajo iz davčnih predpisov. Avtohiša Vrtač od Organizatorja
prejme podatke o nagrajencu (ime, priimek, davčna številka, naslov, naselje, poštna številka in pošta) ter
jih obdeluje izključno za namen distribucije 1. nagrade nagrajencu in jih hrani do zaključka podelitve
nagrad.
Posameznik (tj. sodelujoči) lahko zahteva dostop do lastnih osebnih podatkov ali zahteva njihovo
dopolnitev, popravek ali omejitev obdelave, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, ali info@triglav.si ali s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na
spletnih straneh Organizatorja - www.triglav.si. Posameznik (tj. sodelujoči) ima pravico vložiti pritožbo pri
Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v
nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Pooblaščeno osebo za varstvo
podatkov pri Organizatorju lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglav.si, za informacije
v zvezi z varstvom osebnih podatkov pri Avtohiša Vrtač, pa kontaktirajte e-naslov: s.vrtac@vrtac.si. Več
informacij o varstvu osebnih podatkov v Organizatorju si lahko preberete v Politiki zasebnosti, objavljeni
na spletnih straneh Organizatorja - www.triglav.si.
9. člen - Reševanje pritožb
Morebitne pritožbe se vložijo na naslovu: pohvale.pritozbe@triglav.si. Organizator rešuje pritožbe v skladu
s pravili o internem pritožbenem postopku, ki so objavljena na strani: http://www.triglav.si/pisite_nam.
10. člen - Končne določbe
Pravila nagradne igre bodo ves čas trajanja nagradne igre objavljana na spletni strani drajv.triglav.si.
Organizator lahko v skladu z določili Obligacijskega zakonika kadarkoli spremeni ta Pravila ali predčasno
konča nagradno igro, če to zahtevajo tehnični, organizacijski ali komercialni vzroki ali vzroki na strani
javnosti. Prav tako si Organizator pridržuje pravico do povečanja nabora in števila nagrad, o čemer bo
javnost obvestil na spletni strani drajv.triglav.si.
Pravila nagradne igre začnejo veljati 28. 7. 2022, z začetkom nagradne igre.

Ljubljana, dne 28. 7. 2022

Zavarovalnica Triglav, d. d.

