PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE »PRIJAVITE SE NA E-RAČUN IN OSVOJITE NAGRADO!«

1. Splošne določbe
Organizator nagradne igre je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).
Nagradna igra se opravi z namenom promocije prijave na e-račun za storitve naslednjih javnih podjetij: ENERGETIKA
LJUBLJANA d.o.o., JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., SNAGA, d.o.o. Informacije o nagradni igri so dostopne na spletni
strani www.jhl.si/eracun. Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije pod spodaj navedenimi pravili in pogoji.
2. Nagradni sklad
•
1 x letna prenosna vozovnica Urbana v vrednosti 420 EUR,
•
5 x Urbana v vrednosti 50 EUR,
•
4 x nakup v Centru ponovne uporabe Ljubljana v vrednosti 25 EUR,
•
20 x steklenica Muzejska voda – Voda za prihodnost,
•
50 x sobni termometer.
3. Vsebina, potek in pogoji sodelovanja v nagradni igri
V nagradni igri »PRIJAVITE SE NA E-RAČUN IN OSVOJITE NAGRADO!« udeleženec lahko sodeluje z izpolnjeno Vlogo za
izdajo e-računa, ki jo pridobi v zloženki, poslani vsem uporabnikom ali na spletni strani www.jhl.si/eracun. V nagradni igri sodeluje
tako, da pravilno izpolnjeno in podpisano vlogo, kar velja tudi za že dosedanje prejemnike e-računa za storitve navedenih
javnih podjetij, posreduje:
po pošti na naslov JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana ali
skenirano na elektronski naslov: eracun@jhl.si ali
osebno v vložišče JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, Ljubljana.
V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletni državljani Republike Slovenije, ki so uporabniki storitev ENERGETIKE LJUBLJANA
d.o.o. in/ali JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. in/ali SNAGA, d.o.o.
Nagradna igra poteka od 1. 2. 2017 do vključno 31. 3. 2017. V žrebanju sodelujejo vsi, ki so se prijavili na e-račun
s pravilno izpolnjeno in podpisano vlogo ter jo posredovali na zgoraj omenjene naslove od 1. 2. 2017 do 31. 3.
2017. Šteje se datum odpošiljanja, ki je odtisnjen na pošiljki oz. datum prejema za osebno oddane vloge.
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Pravila in pogoji
nagradne igre so objavljeni na spletni strani www.jhl.si/eracun. Sodelujoči se strinja, da lahko organizator vse posredovane osebne
podatke hrani in jih uporablja za nadaljnje obveščanje.
Žrebanje nagrajencev se izvede dne 13. 4. 2017 v prostorih organizatorja. Izvedlo se bo ročno žrebanje med vsemi prejetimi
vlogami. Žrebanje izvede 3-članska komisija, ki je pristojna tudi za razlago odprtih vprašanj, ki se utegnejo pojaviti v zvezi z
nagradno igro in niso urejena s temi pravili. Njena razlaga je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba. Nagrajenci bodo o
rezultatih žrebanja in o prevzemu nagrade obveščeni na enak naslov, kamor so do sedaj prejemali račune za storitve zgoraj
omenjenih podjetij, najkasneje v roku 30 dni od žrebanja.
4. Ostala pravila nagradne igre
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
- se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca,
- se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili
in pogoji nagradne igre oz. je bil izbran v nasprotju s temi pravili,
- udeleženec pošlje nepopolne in nečitljive podatke,
- se udeleženec ne odzove na obvestilo o nagradi v roku 14 dni.
Nagrajenci nimajo pravice zahtevati drugih nagrad, kot so objavljene v teh pravilih. Nagrajenci nimajo pravice zahtevati nagrade
v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Nagrade ni mogoče menjati za gotovino. Organizator ne prevzema
nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad. V nagradni igri lahko posamezna fizična oseba sodeluje le enkrat,
posledično je tudi izžrebana lahko le enkrat. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetjih JAVNI HOLDING Ljubljana,
d.o.o., ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o., JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. in SNAGA, d.o.o. ter tisti, ki so kakorkoli povezani z
organizacijo nagradne igre in samostojni podjetniki in pravne osebe.
Dobitek v nagradni igri je obdavčen po 3. točki tretjega odstavka 105. Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15 in 55/15 in 63/16; ZDoh2R). Nagradi, navedeni v prvi in drugi alineji 2. točke presegata vrednost 42,00 EUR, zato je organizator ob podelitvi nagrade
dolžan plačati davčni odtegljaj v višini 25 % od vrednosti nagrade, povečane s koeficientom davčnega odtegljaja. Vrednost
obdavčene nagrade se všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan
organizatorju predložiti veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list) in davčno številko.
Če nagrajenec ne posreduje organizatorju navedenih dokumentov in podatkov, ni upravičen zahtevati izročitve nagrade od
organizatorja. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil, nagrajenec pa
v tem primeru nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila.
5. Varstvo podatkov
Nagrajenec se strinja s tem, da se njegovo ime, priimek in kraj bivanja objavijo na spletnih in Facebook straneh podjetij
ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. in SNAGA, d.o.o., na spletni strani organizatorja ter podstrani

www.jhl.si/eracun. Za objavo imena, priimka in kraja bivanja organizatorju nagrajencem ni treba plačati oz. nagrajenec za to
nima pravice zahtevati kakršnega koli nadomestila. Sodelujoči v nagradni igri organizatorju, kot upravljavcu zbirke dovoljuje, da
do preklica sodelujočega vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri v skladu z Zakonom
o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1-UPB1). Organizator zagotavlja varstvo
osebnih podatkov v skladu z ZVOP-1-UPB1. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o
nagradni igri in o promocijskih aktivnostih navedenih podjetij. Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim
osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost
vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi
predpisi.
6. Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico do spremembe teh pravil oz. pogojev, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ipd.
O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.jhl.si/eracun
in Facebook straneh podjetij ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. in SNAGA, d.o.o. Organizator
ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak.
V kolikor potrebujete dodatne informacije glede nagradne igre, pišite na e-naslov: eracun@jhl.si ali info@jhl.si.
Ta pravila in pogoji pričnejo veljati z dnem sprejema.
PRILOGA: NAGRADNI SKLAD
Organizator: JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.
V Ljubljani, dne 1. 2. 2017

NAGRADNI SKLAD
Nagradni sklad sestavljajo nagrade, ki spodbujajo okolju prijazne in odgovorne prakse, s katerimi posamezniki lahko sami
prispevajo k ohranjanju in kakovosti okolja: potovanja z javnimi prevoznimi sredstvi, ponovno uporabo, pitje vode iz pipe in
varčevanje z energijo.
1)

Letna prenosna vozovnica Urbana v vrednosti 420 EUR

Letna prenosna vozovnica Urbana je brezkontaktna pametna kartica, ki bo prejemniku omogočala vožnjo z avtobusi LPP v vseh
območjih: 1, 2 in 3. Na kartici bo naveden naziv »Nagradna letna prenosna«. Navedeno vozovnico bo lahko uporabljal kdorkoli.
Na omenjeno kartico si bo prejemnik nagrade lahko naložil tudi dobroimetje, s katerim bodo uporabniki kartice lahko plačevali
tudi ostale storitve vključene v sistem Enotne mestne kartice Urbana: vožnjo z vzpenjačo na Ljubljanski grad in druge storitve, ki
jih izvaja zavod Ljubljanski grad, plačilo parkirnine na belih conah, parkiriščih in v parkirnih hišah v upravljanju Javnega podjetja
Ljubljanska parkirišča in tržnice ter vožnjo s turističnim električnim vlakcem Urban Ljubljanskega potniškega prometa. Sistem
Enotne mestne kartice vključuje tudi uporabo storitve »Bicikelj«
Več informacij: http://www.jhl.si/enotna-mestna-kartica-urbana
2)

Urbana v vrednosti 50 EUR

Vrednostna Urbana je prenosna brezkontaktna pametna kartica, na katero bo naloženo dobroimetje v višini 50 EUR, ki bo
nagrajencu omogočalo hitro in udobno brezgotovinsko plačilo potovanj v mreži Ljubljanskega potniškega prometa in brezplačno
prestopanje v roku 90 minut od prvega plačila vožnje. Z vrednostno Urbano je mogoče tudi plačevanje drugih storitev, ki so
vključene v sistem Enotne mestne kartice Urbana in so opisane v točki 1.
Vrednostna kartica Urbana se lahko uporablja tudi kot članska izkaznica Mestne knjižnice Ljubljana. V tem primeru v enotah
Mestne knjižnice Ljubljana nanjo natisnejo ime in priimek ter številko članske izkaznice uporabnika. Po zapisu imena in priimka
člana Mestne knjižnice Ljubljana lahko uporabniki vrednostno kartico Urbana z nalaganjem dobroimetja še naprej uporabljajo kot
prenosljivo. V kolikor pa uporabniki nanjo naložijo terminsko vozovnico, pa se ob kontroli vozovnic zahteva osebni dokument.
Več informacij: http://www.jhl.si/enotna-mestna-kartica-urbana
3)

Kupon za nakup v Centru ponovne uporabe v Ljubljani

Prejemnik nagrade bo v Centru ponovne uporabe (CPU) v Ljubljani lahko opravil nakup v vrednosti 25 EUR.
CPU Ljubljana je zelena trgovina, v kateri so kupcem po simboličnih cenah na voljo dobro ohranjeni in funkcionalni kosi pohištva,
računalniške opreme, opreme za dom in prosti čas, športne opreme, oblačil, obutev ter igrače, posodje, knjige itd. CPU deluje po
principu krožnega gospodarstva in prispeva k varčevanju virov in surovin. S pripravo zavrženih, a še vedno uporabnih izdelkov,
omogoča, da se ponovno uporabijo izdelki, ki bi sicer postali odpadek.
CPU Ljubljana se nahaja na Povšetovi ulici 4 v Ljubljani in je odprt od torka do sobote od 9. do 17. ure.
Več informacij: http://www.cpu-reuse.com/centri-ponovne-uporabe/cpu-ljubljana
4)

Steklenica Muzejska voda – Voda za prihodnost

Muzejska voda – Voda za prihodnost je prozorna steklenica z zamaškom, v katero bo nagrajenec lahko natočil vodo iz pipe in tako
imel vodo iz pipe za pitje ves čas »pri roki«. Muzejska voda - Voda za prihodnost je steklenica z zgodbo, ki je nastala kot znak
spoštovanja in hvaležnosti, da v Ljubljani pijemo kakovostno vodo, ki neobdelana s tehnološkimi postopki teče iz ljubljanskih pip
in pitnikov.
Več informacij: http://www.mgml.si/mestni-muzej-ljubljana/muzejska-voda/
5)

Sobni termometer

Kartonasti sobni termometer na skali od 8 do 27 °C prikazuje temperaturo prostora. S pomočjo opisa poleg temperaturne skale
so uporabnikom na voljo tudi informacije o tem, ali je temperatura v prostoru primerna za bivanje. Temperatura prostora je
izjemnega pomena za naše dobro počutje. Pomembno je tudi to, da vzdržujemo pravo temperaturo, ki zagotavlja udobje, a smo
obenem varčni. Poleg tega, da privarčujemo denar, smo s pravšnjo temperaturo bolj prijazni tudi do okolja.
Priročni sobni termometer je pripomoček, primeren za vsak prostor v hiši za merjenje temperature in je opremljen s praktičnimi
nasveti za varčevanje z energijo.

