PRAVILA IN POGOJI ZA SODELOVANJE V PROMOCIJI »SELITEV GRATIS«
I.

SPLOŠNO

1. člen Podatki o organizatorju nagradne igre
(1) Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v promociji: »SELITEV GRATIS«. Promocijo
organizira in izvaja Atrium nepremičnine d.o.o., Ulica heroja Bračiča 6, 2000 Maribor, matična
št. 2297949000, davčna številka SI 84600454 (v nadaljevanju agencija).
(2) Podari se (v nadaljevanju nagrada) vrednostni bon za opravo selitve ob nakupu
nepremičnine oziroma se sofinancira druga storitev, kot je opredeljeno v 2. odstavku 6. člena
tega pravilnika. Nagrada je v vrednosti 10 % od dogovorjenega plačila za posredovanje v
pogodbi o posredovanju.
2. člen Namen
Namen promocije je promocija nepremičninske družbe Atrium nepremičnine d.o.o. na
slovenskem prostoru. Oglaševanje in udeležba v promociji poteka v skladu s predpisi o
oglaševanju izdelkov, ki jih daje na trg organizator nagradne igre.
II.

POTEK PROMOCIJE

3. člen Pogoji sodelovanja
(1) V promociji lahko sodelujejo fizične osebe, ki so sklenile pogodbo o posredovanju po
5.10.2017 (v nadaljevanju »pogodba«).
(2) Kot prodajalec sodelujete tako, da za nepremičnino ki jo prodajate sklenete pogodbo z
agencijo pod veljavnimi pogoji ki so objavljeni v ceniku in splošnih pogoji poslovanja na spletni
strani agencije www.atrium.si. V kolikor agencija na podlagi pogodbe uspešno posreduje pri
prodaji vam pripada ob plačilu storitve za posredovanje bon za selitev skladno s 6. členom
predmetnega pravilnika. Pristop k sodelovanju agencija označi v točki 6. posredniške pogodbe
in priloži kot prilogo k posredniški pogodbi ta pravilnik.
(3) Kot kupec sodelujete tako, da za nepremičnino ki jo iščete sklenete pogodbo z agencijo pod
veljavnimi pogoji ki so objavljeni v ceniku in splošnih pogoji poslovanja na spletni strani
agencije www.atrium.si. V kolikor agencija na podlagi pogodbe uspešno posreduje pri prodaji
vam pripada ob plačilu storitve za posredovanje bon v za selitev skladno s 6. členom
predmetnega pravilnika. Pristop k sodelovanju agencija označi v točki 6. posredniške pogodbe
in priloži kot prilogo k posredniški pogodbi ta pravilnik.
(4) V promociji ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja
promocije ali njihovi ožji družinski člani.

4. člen Pogoji za izvedbo promocije
(1). Pogoj za izdajo vrednostnega bona je uspešna realizacija posredovanja in izvedeno
plačilo za posredovanje po pogodbi o posredovanju.
Atrium nepremičnine d.o.o., Ul. Heroja Bračiča 6, 2000 Maribor

Stran 1 od 3

5. člen Trajanje promocije
(1) Promocija poteka od 5. 10. 2017 do 31.1. 2018.
(2) V času trajanja promocije se lahko vključite v promocijo s pristopom k sodelovanju,
promocijo lahko vnovčite v roku 6 mesecev v kolikor ste izpolnili pogoje iz 3. člena tega
pravilnika.
6. člen Izvajalec selitev
(1) Izvajalec storitev je podjetje Selitve od A-Ž, Danilo Pavlič s.p., matična št.: 2037190000,
davčna št.: 22752056 (v nadaljevanju izvajalec).
(2) Izvajalec bo storitev izvedel skladno z usklajenim terminom ter glede na časovno
razpoložljivost.
III.

VREDNOST

7. člen Določitev vrednostnega bona za »selitev gratis«
(1) Vrednost bona se določi v višini 10 % storitve posredovanja, ki jo stranka plača skladno s
sklenjeno pogodbo o posredovanju. Bon v tej vrednosti agencija izroči stranki po uspešni
realizaciji posredovanja in plačila storitve. V vednost agencija pošlje evidenco tudi izvajalcu.
Bon je prenosljiv in ima rok veljavnosti 6 mesecev od izdaje.
(2) Zamenjava bona »selitev gratis« je možna v primeru ko stranka selitve ne potrebuje v tem
primeru ji agencija lahko ponudi naslednjo zamenjavo:
a.
Izdelavo energetske izkaznice
b.
Plačilo notarskih stroškov vezanih na prodajo/nakup predmeta posredovanja
Vse največ do vrednosti po prejšnjem odstavku. Namen zamenjave mora stranka vpisati v
točko 6. posredniške pogodbe ob sklenitvi le te.
8. člen Vrednost storitev izvajalca
(1). Organizator je z izvajalcem uskladil vrednost storitev, tako da bo stranki prejemniku bona
nedvoumno kakšen obseg storitev mu je izvajalec dolžan zagotoviti. V kolikor bi stranka
potrebovala večji obseg storitev le to uskladi neposredno z izvajalcem. V primeru, da stranka
ne koristi bona v celoti ji organizator ni dolžan izplačati razlike.
(2) Običajna delovna ekipa je sestavljena iz 2 do 3 delavcev in tovornega vozila z kapaciteto
15m3. Izvajalec izvaja selitve, demontaže in montaže pohištva, ter manjša mizarska dela
(ostalo izvedejo v mizarski delavnici po predhodni ponudbi).
(3) Cenik storitev izvajalca:
- delovna ura enega delavca je 10 EUR/h;
- posamičen prevoz med selitvenima lokacijama do 15 km je 30 EUR (izjema Ljubljana do 15
km 50 EUR);
- obračun prihoda na lokacijo opravljanja storitev (v kar je vračunana kilometrina tja in nazaj
ter zasedenost delavcev), od česar:
• Maribor in okolica 0 EUR,
• Ljubljana 130 EUR,
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•

Koper 250 EUR.

9. člen Odgovornost
(1) Za kakovost izvedbe storitev odgovarja izvajalec.

IV.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

10. člen Osebni podatki
(1) Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne
promocije in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal
skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in
Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.
(2) Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne promocije osebnih podatkov udeležencev
ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne
celostne izvedbe promocije.
(3) Udeleženec promocije organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da
do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in
obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe promocije v skladu z
Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).
(4) Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov udeležencev in namen njihovega zbiranja,
obdelave, shranjevanja in uporabe:
• ime in priimek, naslov in kraj bivanja;
• kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja);
(5) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda,
prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki
osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
(6) Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na
podlagi zahtevka udeleženca, se podatki izbrišejo.

V.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen
(1) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako
zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
(2) O vseh spremembah in novostih promocije bo organizator udeležence sproti obveščal z
objavami na Spletni strani in/ali Facebook Profilu.
(3) Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih
informacijah v zvezi s promocijo naslovite na elektronski naslov: info@atrium.si
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