Pravila sodelovanja v tekmovanju Zeleni volan
Organizator tekmovanja je Kardan d.o.o., Zaloška cesta 269, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).
Tekmovanje poteka od 11. oktobra 2018 do 13. decembra 2018 v 9 sklopih, začenši s četrtkom, dne 11.
oktobra 2018, in koncem po zadnjem sklopu tekmovanja, ki bo v četrtek, 13. decembra 2018. Vse
informacije, ki jih uporabnik posreduje v tekmovanju, prejme organizator tekmovanja.
1. Kdo lahko sodeluje?
V tekmovanju Zeleni volan (v nadaljevanju: tekmovanje) lahko sodelujejo udeleženci, ki so fizične osebe s
stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Udeleženci tekmovanja ta pravila sodelovanja
sprejmejo in so jih dolžni upoštevati. V tekmovanju ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri
organizatorju in njegovih odvisnih družbah. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane.
2. Način sodelovanja
V tekmovanju udeleženci sodelujejo na način, da se v času trajanja tekmovanja od 11. oktobra 2018 do
13. decembra 2018 prijavijo za sodelovanje na spletni strani Volan.si, kjer odgovorijo na zastavljeno
vprašanje. Z odgovorom na zastavljeno vprašanje se udeleženec strinja, da je seznanjen s temi pravili
sodelovanja v tekmovanju in da jih sprejema ter podaja soglasje za sodelovanje v tekmovanju, obdelavo
osebnih podatkov za namen tekmovanja ter objavo imena in priimka v oddaji Volan (Kanal A – ob
nedeljah ob 18. uri), na spletni strani Volan (www.volan.si) in na Facebook-strani Volan
(www.facebook.com/Volan), da je zmagovalec, kot tudi za druge namene, opredeljene v teh pravilih.
3. Nagrade
Organizator bo v trajanju tekmovanja zagotovil 9 posameznih sklopov tekmovanj, najboljši po številu
prevoženih kilometrov samo na elektriko pa bo prejel uro Certina v vrednosti 650 EUR in brezplačni
30-dnevni najem vozila toyota prius plug-in. Nagradi nista prenosljivi. Skupna podeljena vrednost
nagrade je 650 evrov. Navedena vrednost je maloprodajna in vsebuje DDV.
4. Žrebanje
Za vsak posamezen sklop tekmovanja bosta izžrebana 2 tekmovalca, skupno 18 tekmovalcev. V
žrebanju sodelujejo udeleženci, ki se prijavijo za sodelovanje na tekmovanju in izpolnjujejo pogoje
sodelovanja v tekmovanju. Žrebanje bo potekalo računalniško z naključnim algoritmom v prostorih
organizatorja v ponedeljek pred posameznim tedenskim tekmovanjem ob 19. uri. V žrebanje se uvrstijo
vsi sodelujoči, ki bodo v času tekmovanja odgovorili na vprašanje na spletni strani Volan. Vsak
udeleženec tekmovanja je lahko v posameznem sklopu izžreban samo enkrat.
5. Razglasitev tekmovalcev in obveščanje
Po žrebu pred posameznim tekmovanjem, ki bo potekal dva dni pred samim tekmovanjem, bodo na
spletni strani Volan.si razglašeni naključno izžrebani tekmovalci, ki bodo o poteku tekmovanja obveščeni
tudi preko elektronske pošte. Tekmovalci bodo morali v roku dveh (2) dni po razglasitvi potrditi udeležbo
na tekmovanju, sicer bodo predali tekmovalni sedež naslednjemu tekmovalcu.
6. Potek tekmovanja

V vsakem posameznem sklopu bosta med sabo tekmovala dva (2) tekmovalca, ki bosta vsak s svojim
avtomobilom (toyota prius plug-in) skušala prevoziti čim več kilometrov samo na elektriko. Najboljši med
vsemi osemnajstimi (18) tekmovalci bo veliki zmagovalec Zelenega volana.
7. Davčne obveznosti
Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja, ki za nagrajence od
vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi ter nagrajencu pošlje
potrdilo o vrednosti nagrade za dohodninsko napoved. Organizator bo za ostale nagrade in nagrajence od
vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila
dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se
nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in
priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko. Pri nagradah do
vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno
osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do
vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator bo dobitniku nagrade po
pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi
dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi. Organizator ni
odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.
8. Zasebnost in varstvo podatkov
Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo
akontacije dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo s
posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatkov ne bo
posredoval neupravičeni tretji osebi, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Organizator
bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih.
Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravek ali izbris
svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov, skladno z zakonom, in
sicer pisno na naslov organizatorja: Kardan d.o.o., Zaloška cesta 269, 1000 Ljubljana.
9. Končne določbe
Organizator nagradne igre ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi lahko nastala v povezavi s prevzemom
ali koriščenjem nagrade. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in z njo
povezanimi pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče. Organizator lahko v vsakem trenutku spremeni
zasnovo tekmovanja, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani
javnosti. Organizator bo vsako spremembo ali zaključek tekmovanja ustrezno objavil, tako da bodo
potencialni sodelujoči s tem seznanjeni. Pravila nagradne igre pričnejo veljati na dan 28. septembra 2018
in so dostopna na spletni strani www.volan.si.
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