URADNA PRAVILA NAGRADNE IGRE IN SODELOVANJA V NJEJ
"NAPOLNI S PLUGEE IN ZADENI!"
NAGRADNA IGRA ZA POTROŠNIKE, KI UPORABLJAJO STORITEV MOL PLUGEE NA DOLOČENIH
POLNILNIH POSTAJAH MOL:

1. ORGANIZATORJI NAGRADNE IGRE
Organizator nagradne igre za potrošnike "NAPOLNI S PLUGEE IN ZADENI!" (v nadaljnjem
besedilu: "nagradna igra") je MOL Slovenija d.o.o., (sedež: Ulica arhitekta Novaka 6, 9000
Murska Sobota) (v nadaljnjem besedilu: "organizator, upravljavec ").
Žrebanje dobitnikov bo izvajala agencija Novelus d.o.o., Ulica heroja Nandeta 37, 2000
Maribor (v nadaljnjem besedilu: "obdelovalec").
Podrobna pravila v zvezi z obdelavo podatkov so določena v Politiki zasebnosti, ki je objavljena
na spletni strani https://molplugee.si/si.
Upravljavec je odgovoren zlasti za izvajanje naslednjih nalog:
•
Upravljanje z bazami podatkov in tehnična podpora
•
Izvajanje žrebanj za nagrade
•
Komunikacija s sodelujočimi
•
Usklajevanje podatkov nagrajencev in preverjanje njihove upravičenosti do
nagrade
•
Predaja nagrad nagrajencem
•
Zagotavljanje spletne in telefonske storitve za potrošnike, povezane z nagradno
igro

2. OSEBE, KI LAHKO SODELUJEJO V NAGRADNI IGRI
2.1. V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe (v nadaljevanju: "sodelujoči"), ki so
dopolnile 16 let, imajo sposobnost delovanja, imajo slovenski naslov in ne spadajo v kategorijo
oseb, opredeljeno v razdelku 2.2, so aktivno registrirane v aplikaciji MOL PLUGEE ali na spletni
strani molplugee.si HTTP://WWW.MOLPLUGEE.SI/ ali so prenesle aplikacijo ali se registrirale v
Programu na spletni strani pod domeno www.molplugee.si (v nadaljevanju: "spletna stran")
ter posledično imajo profil MOL PLUGEE in ki v času trajanja nagradne igre napolnijo svoje
električno vozilo v vrednosti najmanj 5 EUR (pet eurov) izključno prek aplikacije MOL
PLUGEEE, prek električnega polnilnega omrežja MOL PLUGEEE ali na eni od električnih
polnilnih postaj, ki sodelujejo v nagradni igri (v nadaljevanju: "prijava"). Če so sodelujoči in
njihovo polnjenje v skladu s Pravili nagradne igre in Splošnimi pogoji Plugee (vključno s tem
(vendar ne omejeno na), da pred tem niso kršili Splošnih pogojev in nimajo neporavnanih
dolgov), je njihovo sodelovanje v nagradni igri samodejno.
Seznam električnih polnilnih postaj MOL PLUGEE, ki sodelujejo v nagradni igri, je na voljo v
Prilogi 1.
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Če je sodelujoči v nagradni igri poslovno nesposoben, se lahko udeleži nagradne igre, aktivno
sodeluje v postopku izdaje nagrade in prejme nagrado samo v spremstvu svojega zakonitega
zastopnika. (V primeru ločenih staršev je to starš, ki uveljavlja pravico do starševskega
varstva.)
2.2. Organizator, upravljavec, njune hčerinske družbe in vse poslovne organizacije ali agencije,
ki sodelujejo pri organizaciji ali izvajanju nagradne igre, ali lastniki, zaposleni navedenih ali
osebe, ki so v drugače v delovnem razmerju z njimi, in sorodniki navedenih oseb (oče, mati,
sorojenci, otroci), ne smejo sodelovati v nagradni igri. Hčerinska družba je vsaka družba, kjer
ima organizator ali upravljavec v glavnem odločevalnem organu neposredno ali posredno več
kot 50 % glasov ali kjer ta uveljavlja večinsko lastništvo ali druge nadzorne pravice, kot je
določeno v ločeni pogodbi.

3. TRAJANJE NAGRADNE IGRE:
Nagradna igra traja od polnoči 20. julija 2022 do 31. avgusta 2022 do 23:59. V nagradni igri
lahko sodelujejo le osebe, ki so opravile polnjenje v tem obdobju in samo ta polnjenja bodo
vključena v žrebanje nagradne igre.

4. PRODUKTI, KI SO DEL NAGRADNE IGRE
V nagradni igri lahko sodelujejo samo osebe, ki so polnile električno vozilo prek profila,
ustvarjenega v aplikaciji in/ali na spletni strani MOL PLUGEE, in so to storile v omrežju za
električno polnjenje MOL PLUGEE.
Ceno storitve za sodelovanje v nagradni igri in žrebanju (električno polnjenje) plača sodelujoči
prek svojega profila MOL PLUGEE z uporabo bančne kartice, ki je tam registrirana.
Nakupi, za katere je sodelujoči zahteval račun za DDV, izdan pravni osebi, in/ali transakcije,
ki so potekale zunaj sodelujočih električnih polnilnih postaj MOL PLUGEE, ne omogočajo
sodelovanja v nagradni igri.

5. ELEKTRIČNE POLNILNE POSTAJE, KI SODELUJEJO V NAGRADNI IGRI
Seznam električnih polnilnih postaj MOL PLUGEE, ki sodelujejo v nagradni igri, je na voljo v
Prilogi 1. Električne polnilne postaje, ki niso navedene v Prilogi, ne sodelujejo v nagradni igri.
Organizator si pridržuje pravico, da kadar koli med nagradno igro doda ali odstrani električne
polnilne postaje s seznama iz Priloge 1 ali da kadar koli med nagradno igro samostojno
spremeni obdobje nagradne igre, pod pogojem, da to oznani vsaj 24 ur pred spremembo.

6. POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
Sodelujejo lahko samo osebe, ki so v času trajanja nagradne igre aktivno registrirani, torej
imajo profil v aplikaciji MOL PLUGEE ali na spletni strani https://molplugee.si/si, in ki v času
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trajanja nagradne igre svoje električno vozilo polnijo znotraj omrežja za električno polnjenje
MOL PLUGEE z uporabo svojega profila MOL PLUGEE. Pogoji sodelovanja:
•

ustvarjen profil v aplikaciji/na spletni strani MOL PLUGEE

•

veljavno polnjenje v bruto vrednosti najmanj 5 EUR (opravljeno kot enkratno
polnjenje) znotraj omrežja za električno polnjenje MOL PLUGEE v času trajanja
nagradne igre

Pomembno! V nagradni igri lahko sodelujejo samo tekmovalci, ki ustvarijo profil v
aplikaciji/na spletni strani MOL PLUGEE in svoje vozilo napolnijo prek aplikacije/spletne
strani. Nakupi pravnih oseb, in/ali transakcije, ki so potekale zunaj sodelujočih električnih
polnilnih postaj MOL PLUGEE, ne omogočajo sodelovanja v nagradni igri.
Če sodelujoči kršijo Splošne pogoje Plugee (npr. imajo neporavnane dolgove v aplikaciji),
tudi ob morebitnem polnjenju vozila ne bodo vključeni v nagradno igro.
Sodelujoči bodo samodejno vključeni v nagradno igro, če bodo v času trajanja nagradne igre
opravili polnjenje, ki je v skladu z aktualnimi Pravili nagradne igre in Splošnimi pogoji Plugee.
Pogoji Pravil nagradne igre in Politike zasebnosti v zvezi z obdelavo podatkov sodelujočih so
na voljo na spletni strani MOL Plugee kot tudi na bencinskih servisih pri polnilnih postajah (po
njih je treba povprašati zaposlene, ki delajo na polnilnih postajah).
Sodelujoči lahko zahteva pri službi za pomoč strankam MOL PLUGEE, da ga izbriše kot
udeleženca nagradne igre. Po tem sodelujoči ne bo več sodeloval v nagradni igri in bo izgubil
priložnost zadeti nagrado, saj njegovi podatki niso več na voljo.
Vse, kar mora oseba storiti za sodelovanje v nagradni igri je, da napolni svoje vozilo prek
svojega profila MOL PLUGEE v vrednosti, ki je določena v Pravilih nagradne igre – program
bo vse ostalo samodejno zabeležil. V nagradno žrebanje bodo vključeni le nakupi
(polnjenja), ki so v skladu z določbami teh Pravil nagradne igre in Splošnih pogojev Plugee.

6.1.

REGISTRACIJA

Registracija v aplikaciji MOL PLUGEE ali na spletni strani https://molplugee.si/ je predpogoj za
sodelovanje v nagradni igri. Natančen postopek registracije in podrobnosti o registraciji so
določeni v Splošnih pogojih storitve MOL PLUGEE in Politiki zasebnosti
https://molplugee.si/si/legal
Aplikacijo MOL PLUGEE lahko prenesete iz trgovine App Store ali Google Play Store. Povezave
do aplikacije so na voljo tudi na spletni https://molplugee.hu/hu/hogyan-mukodik/appstrani
molplugee.si.
Apple Inc. in Google Ireland Limited niti ne sodelujeta niti ne sponzorirata te nagradne
igre.
Po registraciji v programu MOL PLUGEE lahko sodelujoči vstopijo v svoj uporabniški vmesnik
tako, da se prijavijo v aplikacijo ali vnesejo svoj e-poštni naslov in geslo na spletni strani
molplugee.si, kjer lahko spremenijo svoje podatke. Sodelujoči lahko kadar koli zahteva izbris
svojih podatkov na elektronski naslov info@molplugee.si ali pokliče na tel +386 27074110. Po
izbrisu svojih podatkov sodelujoči ne bodo mogli več sodelovati v nagradni igri in bodo izgubili
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priložnost zadeti nagrade, ki bi jih morda lahko osvojili, saj slednjih ni mogoče dostaviti brez
ustreznih podatkov.

6.2.

PRIJAVA

Po tem ko so sodelujoči ustvarili svoj profil MOL PLUGEE in uporabili storitev MOL PLUGEE
prek svojega profila, jim dodatnih kod ni treba vnašati; vsak nakup (polnjenje), ki je bil
opravljen v skladu s Pravili nagradne igre in Splošnimi pogoji, bo vključen v nagradno žrebanje.
Dobitniki nagrad bodo obveščeni po e-pošti, ki bo poslana na naslov, določen v njihovem
profilu. Obvestilo dobitnikom bo vsebovalo povezavo za potrditev podatkov, prek katere
morajo dobitniki posredovati svoje podatke, da bodo lahko prejeli svojo nagrado.
V nagradni igri lahko sodelujejo samo osebe, ki so opravile električno polnjenje s storitvijo
MOL PLUGEE med 20. julijem 2022 in 31. avgustom 2022.
Sodelujoči si svoje transakcije lahko ogleda v svojem profilu, in sicer v meniju "Transakcije in
računi". Prikazane transakcije bodo vključene v nagradno igro samo, če bodo izpolnjevale vse
pogoje, določene v Pravilih nagradne igre in Splošnih pogojih.
Nakupi, za katere je račun izdan pravni osebi, in/ali transakcije, ki so potekale zunaj
sodelujočih električnih polnilnih postaj MOL PLUGEE, ne omogočajo sodelovanja v nagradni
igri.
Organizator lahko iz kakršnega koli razloga prepove sodelovanje sodelujočim, ki vnesejo
neresnične podatke, ne izpolnjujejo pogojev Pravil nagradne igre ali kršijo Splošne pogoje
storitve Plugee.
V primeru kakršnih koli sporov v zvezi z veljavnostjo prijav za sodelovanje v nagradni igri ali
vprašanj, ki niso urejena v tem razdelku, prevlada odločitev organizatorja. Organizator
izključuje odgovornost za spore, ki nastanejo v zvezi z lastništvom prijav.
Prijave, ki ne izpolnjujejo formalnih ali vsebinskih pogojev, določenih v Pravilih nagradne igre,
bodo izključene iz nagradne igre.
Prijave, ki so skladne s Pravili nagradne igre, vendar vsebujejo napačne podatke, so neveljavne
in se ne upoštevajo v nagradni igri, organizatorji pa iz nagradne igre izključijo tiste udeležence,
ki so posredovali neveljavne podatke.
Organizator lahko pregleda prijave, da preveri, ali izpolnjujejo pogoje Pravil nagradne igre, in
če te iz kakršnega koli razloga ne izpolnjujejo pogojev Pravil nagradne igre, lahko zadevnega
sodelujočega izključi iz nagradne igre.
Na podlagi mnenja organizatorja se lahko tisti sodelujoči, ki kršijo pravila nagradne igre in
sodelujejo kot ekipa pod lažnim imenom fizične osebe ali se registrirajo z uporabo neresničnih
podatkov z namenom povečanja svojih možnosti za zmago, izključijo iz nagradne igre zaradi
zavajanja. Takšni udeleženci so na primer osebe, povezane z udeležbo pri loterijah in drugih
nagradnih igrah, ki usklajujejo svoja dejanja in združujejo dosežke več oseb pod enim imenom,
da bi lahko osvojile nagrade, s čimer drugim udeležencem, ki želijo igrati pošteno, z opisanim
vedenjem odvzamejo možnosti za zmago. K tem osebam prištevamo tudi posameznike, ki
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sodelujejo v nagradni igri z lažnimi podatki, da bi si nepošteno povečali možnosti za zmago.
Udeleženci ali sodelujoči, ki ravnajo nepošteno, kot je določeno v tej točki, morajo povrniti
škodo, povzročeno organizatorjem in/ali upravljavcu v zvezi z nagradno igro.
Organizator si pridržuje pravico, da iz vseh sedanjih ali prihodnjih nagradnih iger izločijo osebe,
ki goljufajo ali ponarejajo podatke v nagradni igri.
Organizator si pridržuje pravico, da iz vseh sedanjih ali prihodnjih nagradnih iger izključi
vsakega udeleženca, ki si prizadeva pridobiti prednost z vdorom v spletno stran in/ali aplikacijo
nagradne igre, z uporabo robotskih ali spam programov ali z drugimi metodami, ki ustvarjajo
priložnost za goljufijo in manipulacijo z nagradno igro.
Prepoved začne veljati po enostranskem, pisnem obvestilu organizatorja brez navedbe
razlogov, ki seznani udeleženca s prepovedjo.
6.3.

NAGRADNI SKLAD IN ŽREBANJE NAGRAD

Sklad nagrad vsebuje:
Tedenske nagrade: - darilni boni v vrednosti 20 EUR in
Glavna nagrada: - darilni bon v vrednosti 250 EUR.
V času trajanja nagradne igre bo potekalo tedensko žrebanje nagrad za darilne bone v
vrednosti 20 EUR in žrebanje glavne nagrade ob zaključku nagradne igre. Tedenskih žrebanj in
nagrad bo šest.
Žrebanje nagrad bo potekalo interno, na tedenskem nivoju ter glavno žrebanje ob zaključku
nagradne igre. O nagrajencih bo odločil elektronski žreb, s pomočjo aplikacije Random.
Tedenska žrebanja bodo izvedena vsak petek do 14. ure in objavljena do 16. ure. Glavno
žrebanje bo izvedeno 7.9. 2022 do 14:00h in objavljeno do 16h.
O poteku elektronskega žrebanja se mora voditi zapisnik, ki mora vsebovati: kraj in čas
žrebanja, skupno število prijav, način žrebanja dobitnikov in naziv ter vrednost nagrade
posameznega dobitnika. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Komisija je tričlanska.
Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča.
Dobitnik nagrade prejme elektronsko obvestilo v roku 72 ur od žrebanja. V kolikor profil na
Plugee vsebuje neveljavne podatke bo dobitnik nagrade izključen iz sodelovanja in organizator
ima pravico izbrati naslednjega dobitnika (»Rezervni dobitnik«). Za vsako tedensko nagrado,
kakor tudi za glavno nagrado se izžrebata dva rezervna dobitnika.
Tedenski dobitnik nagrade prejme darilni bon v vrednosti 20 EUR.
Glavni dobitnik nagrade prejme darilni bon v vrednosti 250 EUR.

5

Datumi žrebanja tedenskih nagrad:
1. Za prvi teden nagradne igre med 20.7. 2022 in 27.7. 2022 bo žrebanje potekalo v petek
dne 29.7. 2022 ob 14h
2. Za drugi teden nagradne igre med 28.7. 2022 in 3.8. 2022 bo žrebanje potekalo v petek
dne 5.8. 2022 ob 14h
3. Za tretji teden nagradne igre med 4.8. 2022 in 10.8. 2022 bo žrebanje potekalo v petek
dne 12.8. 2022 ob 14h
4. Za četrti teden nagradne igre med 11.8. 2022 in 17.8. 2022 bo žrebanje potekalo v
petek dne 19.8. 2022 ob 14h
5. Za peti teden nagradne igre med 18.8. 2022 in 24.8. 2022 bo žrebanje potekalo v petek
dne 26.8. 2022 ob 14h
6. Za šesti teden nagradne igre med 25.8. 2022 in 31.8. 2022 bo žrebanje potekalo v petek
dne 2.9. 2022 ob 14h
Žrebanje glavne nagrade:
Žrebanje glavne nagrade bo potekalo dne 7.9. 2022 ob 14:00h
Organizator ima pravico do spremembe datumov žrebanja, vendar mora spremembo objaviti
na spletni strani, s spremembo pravil nagradne igre.
Vsak udeleženec, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje v nagradni igri, sodeluje v žrebanju za
glavno nagrado. Organizator bo izžrebal 2 rezervna dobitnika.
Žrebanje ne bo potekalo javno.
Žrebanje se izvede med prijavami, ki so v skladu s pravili nagradne igre in so bile veljavno
registrirane v celotnem obdobju trajanja nagradne igre in niso bile izbrisane v času žrebanja.
Rezervni dobitniki glavne nagrade postanejo upravičeni do glavne nagrade po vrstnem redu
svojega žrebanja, če zmagovalec glavne nagrade ali rezervni zmagovalec pred njimi iz
kakršnega koli razloga ne spoštuje teh pravil tekmovanja; ali ne sprejme ali zavrne nagrade; ali
je prepovedan.
Organizator lahko do prevzema nagrade izključi samo udeleženca, ki ne izpolnjuje katerega
koli od pogojev iz Pravil nagradne igre.

7. NAGRADE, KUPON ZA POPUST, OBVEŠČANJE ZMAGOVALCEV, PREDAJA NAGRAD
7.1.

NAGRADE

Tedenska nagrada predstavlja darilni bon v vrednosti 20 EUR, glavna nagrada predstavlja
darilni bon v vrednosti 250 EUR. Nagradna igra poteka šest tednov, kar pomeni šest tedenskih
nagrad.
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Dobitniki nagrad s sodelovanjem in potrditvijo, da se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja
v nagradni igri, soglašajo, da se njihovo ime, priimek, kraj bivanja in fotografija ter prejete
nagrade objavijo na omenjenih spletnih straneh. V primeru mladoletnikov je za objavo
podatkov in fotografije na internetni strani potrebno pridobiti pisno soglasje zakonitih
zastopnikov.
Organizator bo v imenu in za račun nagrajencev obračunal in plačal davčni odtegljaj v višini
25 % za prejete nagrade skladno z veljavno zakonodajo.
Prejemnik nagradne igre je seznanjen, da lahko prejem nagrade vpliva na letni obračun
dohodnine.
Dobitniki tedenskih nagrad, ki so izpolnili pogoje po tem Pravilniku, dobijo tedenske nagrade,
in sicer darilni bon naložen kot dobroimetje na njihov profil v aplikaciji Plugee. O dodelitvi
nagrade v aplikacijo bo organizator dobitnika nagrade obvestil po elektronski pošti.
S trenutkom naložitve darilnega bona v profil dobitnika nagrade v aplikaciji Plugee prenehajo
vse obveze Organizatorja do dobitnika nagrade.
7.2.

OBVEŠČANJE ZMAGOVALCEV

Sodelujoči bo o zmagi obveščen po e-pošti po žrebanju nagrad.
Obvestilo zmagovalcem bo vsebovalo povezavo za potrditev podatkov, prek katere morajo
zmagovalci posredovati svoje podatke, da bodo lahko prejeli svojo nagrado.
Zmagovalec prejme opomnik za potrditev podatkov 5 dni po obvestilu, nato potrdi svoje
podatke, kot je navedeno v obvestilu, in navede svoj naslov v petnajstih (15) koledarskih dneh
od prvega obvestila (obvestila o dobitku), sicer izgubi nagrado.
Potrditev podatkov je mogoča le prek povezave za potrditev podatkov, poslane po elektronski
pošti, z vnosom poštne številke, mesta, ulice, hišne številke, številke nadstropja/vrat in
telefonske številke. Če sodelujoči tega ne stori, se šteje, da je ''nedosegljiv'' in izgubi pravico
do dane nagrade, zmagovalec, ki je drugi v vrsti, pa postane novi zmagovalec, če izpolnjuje
pogoje iz Pravil nagradne igre.

7.3. NAČIN IN POGOJI PREJEMANJA NAGRAD
Dobitnik nagrade mora sodelovati z organizatorjem in upravljavcem, da prevzame nagrado.
Če en lastnik in več drugih dodeljenih članov pripada istemu računu MOL Plugee z ločenimi epoštnimi naslovi, bo sodelujoči, ki je bil obveščen prek posameznega e-poštnega naslova,
dodeljenega računu, upravičen do nagrade (ta sodelujoči ne sme biti lastnik omenjenega
računa).
Če je sodelujoči v nagradni igri pravno nesposoben, se lahko udeleži nagradne igre, aktivno
sodeluje v postopku izdaje nagrade in prejme nagrado samo v spremstvu svojega zakonitega
zastopnika. (V primeru ločenih staršev je to starš, ki uveljavlja pravico do starševskega
varstva.)
Tedenske nagrade in glavno nagrado bo dobitnikom nagrade organizator naložil kot
dobroimetje v njihov profil v aplikaciji Plugee.
Pogoj za predajo glavne nagrade je preverjanje identitete dobitnika. Če sodelujoči ne more
predložiti osebne izkaznice (ali potnega lista) ob preverjanju identitete, izgubi pravico do
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nagrade. V tem primeru njegovo mesto zasede naslednji rezervni dobitnik po vrstnem redu
žrebanja. Glavno nagrado lahko prevzame ustrezno pooblaščen zastopnik. Zastopnik je lahko
katera koli poslovno sposobna fizična oseba, ki pravico zastopanja in prejema potrdi s
pooblastilom s polno dokazno vrednostjo, podpisanim s strani sodelujočega in zastopnika, ter
s pisnim sprejetjem Pravil nagradne igre. Obvezna uradna lastnost pooblastila je ime, dekliški
priimek matere, naslov oseb, opisanih v pooblastilu, ter ime, naslov in podpis dveh prič.
Dobitnike nagrad bo organizator objavil na svojih socialnih omrežjih. Če v 15 (petnajstih) dneh
po žrebanju zmagovalec ali kateri koli od rezervnih zmagovalcev ni dosegljiv na
komunikacijskih kanalih, ki so bili navedeni med registracijo, ali če pisno zavrnejo prejem
nagrade, se njihova prijava šteje za neveljavno in njihovo mesto zasede rezervni dobitnik - po
vrstnem redu žrebanja.
Če podeljene nagrade ni mogoče izročiti niti rezervnim nagrajencem, organizator nagrade ne
sme izročiti nekomu drugemu, temveč se nagrada vrne organizatorju oz. ostane pri njem.

8. PRIDRŽEK PRAVIC
Organizator si pridržuje pravico, da kadar koli med nagradno igro zoži ali razširi nabor
bencinskih servisov iz Priloge 1 in spremeni pravila nagradne igre, potem ko je o tem
predhodno obvestil sodelujoče vsaj 24 ur pred spremembo.
Nagradna igra se lahko kadar koli pred iztekom obdobja iz točke 3 prekine zaradi višje sile
(zlasti zaradi vojne, potresa, katastrofe, epidemije, stavke ali podobnih nepričakovanih
dogodkov), vključno s primerom, da organizatorji ne morejo izvesti nagradne igre zaradi
razlogov, na katere ne morajo vplivati.
Organizator ne odgovarja za zadeve, ki izhajajo iz spremembe Pravil nagradne igre ali začasne
prekinitve, prepovedi, premora ali prenehanja nagradne igre, organizator pa izključuje
možnost kakršne koli odškodnine v zvezi z neposredno ali posredno škodo in stroški, ki izhajajo
iz zgoraj navedenega, s čimer se sodelujoči s svojo udeležbo v nagradni igri izrecno strinja.
Če se med potekom nagradne igre pojavi tehnična ali varnostna težava, ki onemogoča ali
ogroža zakonito izvajanje nagradne igre, si organizator pridržuje pravico, da začasno prekine
nagradno igro.
Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepoštene udeležbe ali zlorabe iz nagradne igre
izključi udeleženca, ki je zagrešil zlorabo.

9. INFORMACIJE O NAGRADNI IGRI
Pravila nagradne igre so na voljo na spletni strani https://molplugee.si/si
Če imate vprašanja v zvezi z nagradno igro, se skozi celotno trajanje nagradne igre lahko
obrnete na službo za pomoč strankam pri nagradni igri na e-naslov info@molplugee.si v
primeru uveljavljanja pravic do varstva osebnih podatkov se obrnite na e-naslov si.

10. DRUGE DOLOČBE
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Organizatorji, upravljalci, njihove podružnice, lastniki in zaposleni ne odgovarjajo za
morebitne napake ali poškodbe na nagradah, razen če izključitev odgovornosti ni
prepovedana z izrecnimi določbami slovenske zakonodaje. Dobitnik lahko uveljavi takšen
zahtevek zoper ponudnika storitev/proizvajalca/distributerja nagrade v zakonodajnem okviru.
Organizator si pridržuje pravico, da spremeni nagrade ali jih zamenja z drugimi nagradami
enake ali večje vrednosti. Organizator zagotovi take informacije s spremembo teh Pravil
nagradne igre.
Organizator ne sme razdeliti drugih nagrad, razen tistih, ki so navedene v teh Pravilih nagradne
igre, in ne sme razdeliti več nagrad, kot je navedeno v teh Pravilih nagradne igre.
Organizator lahko ime dobitnika objavi na svoji spletni strani in na socialnih omrežjih v skladu
s Pravili nagradne igre in Politiko zasebnosti. Ta objava bo vključevala ime dobitnika (priimek
in ime).
Pogoj za to je, da sodelujoči z ločeno izrecno izjavo o soglasju sprejme, da mu organizator
lahko preda nagrado kot del javnega dogodka, objavi ali predstavi fotografijo zmagovalca
skupaj z njegovim imenom in objavi vsebino medijskega intervjuja v zvezi z nagrado. Če
sodelujoči s tem soglaša, se lahko zvočni posnetki, videoposnetki in fotografije objavijo na
naslednjih platformah: spletni strani, platformah družbenih medijev, tiskanem in
elektronskem oglaševalskem gradivu ter intranetu organizatorja ali upravljavca.
Nagrade niso prenosljive, z njimi se ne sme trgovati in jih ni mogoče pretvoriti v denar ali drug
popust.
Organizator in upravljavec izključujeta svojo odgovornost v vseh primerih napak ali zunanjega
napada na spletno mesto ali strežnik, ki ju upravljata. Tako organizator in upravljavec nista
odgovorna za napačna sistemska sporočila o nagradah, zmagovalcih itd., do katerih je prišlo
zaradi napak in/ali napada na spletno stran, strežnik ali strežniško omrežje.
Organizator in upravljavec izključujeta svojo odgovornost za kakršno koli okvaro spletnega
mesta, aplikacije ali električne polnilne postaje iz razlogov, na katere ne moreta vplivati in
zaradi katerih omenjene storitve niso uporabne ali se lahko uporabljajo le v omejenem
obsegu; vendar pa morata nemudoma sprejeti vse potrebne ukrepe, da ugotovita vzrok
okvare in ga, če je mogoče, odpravita.
V primeru okvare spletnega mesta, aplikacije ali električne polnilne postaje (tehnična ali
varnostna napaka, npr. polnilna postaja nima povezave) polnjenja ne bodo vključena v
nagradno igro.
V primeru suma goljufije v zvezi s katerim koli sodelujočim si organizator pridržuje pravico, da
od sodelujočega zahteva informacije za preiskavo primera, ga začasno ali popolnoma izključi
in ustavi predajo nagrad. Udeleženci ali sodelujoči, ki ravnajo nepošteno, kot je določeno v tej
točki, morajo povrniti škodo, povzročeno organizatorjem in/ali upravljavcu v zvezi z nagradno
igro.
Ta Pravila nagradne igre ureja slovenska zakonodaja, pri čemer so slovenska sodišča izključno
pristojna za pravne spore v zvezi s sodelovanjem v nagradni igri. Organizator si pridržuje
pravico, da v utemeljenih primerih kadar koli spremeni Pravila nagradne igre in udeležencem
zagotovi ustrezne informacije o takih spremembah.
1. Priloga 1 Seznam električnih polnilnih postaj MOL PLUGEE, ki sodelujejo v nagradni igri
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Murska Sobota, 8. julij 2022

1. PRILOGA 1
SEZNAM ELEKTRIČNIH POLNILNIH POSTAJ MOL PLUGEE, KI SODELUJEJO V
NAGRADNI IGRI

1. MOL Murska Sobota, Bakovska 31a, 9000 Murska Sobota, MOL station DC AC
2. MOL Dramlje, Laze pri Dramljah 6b, 3222 Dramlje, MOL station DC AC
3. MOL Pobrežje, Ulica Veljka Vlahoviča 8, 2000 Maribor, MOL station DC AC
4. MOL Kranj, Cesta Boštjana Hladnika 4, 4000 Kranj, MOL station DC AC
5. MOL Logatec, Tržaška 74a, 1370 Logatec, MOL station DC AC
6. MOL Prestranek, Reška cesta 18b, 6258 Prestranek, MOL station DC AC
7. MOL Sežana, Partizanska cesta 69b, 6210 Sežana, MOL station DC AC
8. MOL Kozina, Bazoviška cesta 18, 6240 Kozina, MOL station DC AC
9. MOL Tezno, Ptujska cesta 56, 2000 Maribor, MOL station DC AC
10. MOL Lormanje, Lormanje 22d, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, MOL station DC AC
11. MOL Pince, Lendavska cesta 44a, 9220 Lendava, MOL station DC AC ULTRA DC
12. MOL LJ, Bratislavska cesta 11, 1000 Ljubljana, MOL station DC AC
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