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Pravila nagradne igre 
 

DAJ GAS! UPORABI JOKERJA, VOZI HONDO! 
 
 
 
 
 
Splošno: 
 

1. člen 
Ta pravila določajo način prirejanja in izvajanja nagradne igre DAJ GAS! UPORABI 
JOKERJA, VOZI HONDO!  
 
Kaj je kartica Joker? Brezplačna plačilna kartica in obenem najboljša rešitev za darilo. 
Nanjo nalagate sredstva v višini, ki jo določite sami (le vsako vplačilo mora biti večje od 
9,18 €). Kartica ima številne ugodnosti: z njo lahko plačujete na vseh blagajnah v 
Kolosejevem sistemu, na kartomatu, kjer je ta na voljo in pri nakupu vstopnic preko 
interneta. Dobite jo lahko le na eni od naših blagajn. Ob ustrezno visokem enkratnem 
vplačilu se vam na kartico pripiše določeno število dodatnih vstopnic. Več o kartici si 
lahko preberete na http://www.kolosej.si/vstopnice/kino-joker/. 
 
 
 
Organizator nagradne igre: 
 

2. člen 
 
Organizator nagradne igre je družba Kolosej, d. o. o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana. 
Podeljevalca nagrade in pravna lastnika avtomobilov Honda sta: 
- v Ljubljani bo nagrado podelila družba Car-Line Ambrož, d. o. o., Prešernova 12, 

1235 Radomlje, 
- v Mariboru bo nagrado podelila družba Autocommerce, d. o. o., RC Maribor, Ptujska 

c. 132, 2000 Maribor 
- v Kopru bo nagrado podelila družba Autocommerce, d.o.o., RC Koper, Vojkovo 

nabrežje 32, 6000 Koper. 
 
 
 
Trajanje nagradne igre in čas izvajanja: 
 

3. člen 
Nagradna igra bo potekala od 7. februarja 2008 do 21. julija 2008 na sledeč način: 
- določanje najvišjih porabnikov Joker kartice bo potekalo od 7. februarja do 9. julija 

2008, po obdobjih, določenih s tem pravilnikom, 
- testne vožnje Honde bodo potekale od 29. februarja do 21. julija 2008, ob terminih, 

določenih v tem pravilniku. 
 
Morebitno podaljšanje nagradne igre se uredi z novim pravilnikom. 
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Nagrada: 
 

4. člen 
Nagrada je sledeča: 
- testna vožnja testnega vozila Honda Civic 1.8 Type-S (v nadaljevanju Honda) od 

petka popoldne do nedelje zvečer (v nadaljevanju za vikend), ki se bo prevzemalo v 
Ljubljani, 

- testna vožnja testnega vozila Honda Civic 1.8 Sport (v nadaljevanju Honda) od petka 
popoldne do nedelje zvečer (v nadaljevanju za vikend), ki se bo prevzemalo v 
Mariboru 

- testna vožnja testnega vozila Honda Civic 1.8 Sport (v nadaljevanju Honda) od petka 
popoldne do nedelje zvečer (v nadaljevanju za vikend), ki se bo prevzemalo v Kopru. 

 
 
 
 
Potek / opis nagradne igre: 

 
5. člen 

Vsi obiskovalci, ki bodo v obdobju od 7. februarja 2008 do vključno 9. julija 2008 
izkoristili nakup kinovstopnic prek kartice Joker, se bodo lahko potegovali za testno 
vožnjo Honde za vikend. Do nagrade bo upravičen tisti uporabnik kartice Joker, ki bo v 
izbranem obdobju, določenem s tem pravilnikom (glej točko 1. Potek izbora podrobno), 
imel na kartici Joker zabeleženo najvišjo porabo. 
 

6. člen 
Nagradna igra bo potekala v Kolosejevih kinocentrih, kinoklubu Vič in kinu Komuna. 
 
 
 
Pogoji sodelovanja: 

7. člen 
1. V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe, ki so državljani 
Republike Slovenije. 
 
2. V nagradni igri lahko sodelujejo samo osebe, ki imajo veljavno vozniško dovoljenje 
(ob prevzemu avtomobila se z vpogledom v vozniško dovoljenje nagrajenca prepriča, 
da je vozniško dovoljenje veljavno). Prav tako morajo nagrajenci predložiti podatke: 
naslov in kraj stalnega prebivališča. Nagrajenec se identificira z osebno izkaznico, s 
potnim listom ali z vozniškim dovoljenjem. 
 
3. V nagradni igri sodelujejo izključno imetniki kartice Joker, ne morejo pa sodelovati 
imetniki kartice Joker+. Nobeno drugo potrdilo, ki priča o storitvi, opravljeni v Kolosejevih 
centrih, ni veljavno. 
 
4. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.  
 
V nagradni igri lahko sodelujejo tudi osebe, ki bodo na spletni strani 
www.kolosej.si/dajgas, v času trajanja nagradne igre, pravilno odgovorile na 
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zastavljena vprašanja. V vsakem krogu izbora bomo zastavili novo vprašanje, iz prejetih 
odgovorov pa se bo izžrebalo nekoga, ki bo prejel kartico Joker z naloženim bonusom v 
vrednosti 10 €. Nagrajenec se vključi v nagradno igro tako, da porabi del ali celoten 
znesek, naložen na prejeti kartici Joker. Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani, po 
pošti pa bodo prejeli kartico Joker. 
 
5. V nagradni igri ne morejo sodelovati redno zaposleni, honorarno zaposleni in 
zaposleni preko študentskih servisov v podjetjih Kolosej, d. o. o., ter njihovi ožji družinski 
člani. 
 
 
 
Potek izbora: 
 

8. člen 
Izbor imetnika kartice Joker z najvišjo porabo v dveh tednih bo potekal po točno 
določenem razporedu (glej točko 1. Potek izbora podrobno) v prostorih sedeža 
organizatorja nagradne igre. Pri izboru bo sodelovala 3-članska ekipa, ki jo bo določil 
organizator nagradne igre. 
 

9. člen 
Komisija bo ob predhodno točno določenih datumov na podlagi lestvice najvišje porabe 
Jokerja v dveh tednih določila enega imetnika kartice Joker z najvišjo porabo in rezervo 
(drugi na lestvici imetnikov kartice Joker z najvišjo porabo). V primeru, da je več kartic 
Joker, prek katerih je bil opravljen do centa enak promet v danem obdobju, komisija z 
žrebom določi dobitnika in rezervo (drugi izžrebani).  
 
Rezervni dobitnik nagrade bo do nagrade upravičen v primeru, če prvi dobitnik nagrado 
zavrne ali je ne prevzame do vnaprej določenega roka. 
 

10. člen 
Imetnik kartice Joker je lahko izbran/nagrado prejme tudi večkrat, odvisno od porabe 
na kartici Joker. 
 
 

11. člen 
O posameznem izboru Joker dobitnikov bodo sestavljeni zapisniki. Zapisnikom bodo 
priložene preglednice, na podlagi katere je bil določen dobitnik nagrade. Zapisniki bodo 
vključevali tudi informacije o poteku žreba, če je bil ta potreben za določitev dobitnika 
nagrade. Zapisnik podpišejo člani komisije. 
 
Vsi zapisniki bodo na vpogled na sedežu organizatorja nagradne igre trideset (30) dni po 
zaključku nagradne igre. 
 
Imetniki kartice Joker si bodo lahko zapisnike ogledali samo ob predložitvi kartice Joker 
in veljavnega osebnega dokumenta. 
 
Rezultati izbora so dokončni, pritožba ni možna. 
 
Zapisniki o izboru nagrajencev bodo hranjeni pri organizatorju nagradne igre pet (5) let 
od konca nagradne igre. 
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1. Potek izbora podrobno: 
 

12. člen 
Nagrada (vikend vožnja  s Hondo) v akciji DAJ GAS se podeli v 11 obdobjih, 
predstavljenih v spodnji preglednici. Obdobje je sestavljeno iz obdobja beleženja porabe 
na kartici Joker (od vključno četrtka do vključno srede). Dan po zaključku spremljanja 
porabe - v četrtek - komisija pregleda porabo in določi dobitnika nagrade. Koriščenje 
nagrade (vožnja z avtomobilom) poteka 8 dni po izboru (od vključno petka do vključno 
nedelje). 
 
Tabela 1: Obdobja beleženja porabe, datumi izbora nagrajenca, obdobja koriščenja 
nagrade, datum vrnitve nagrade. 

OBDOBJE začetek (vklj.) konec (vklj.) izbor dobitnika vožnja od vožnja do avto vrne 
1 7.2.2008 20.2.2008 21.2.2008 29.2.2008 2.3.2008 3.3.2008
2 21.2.2008 5.3.2008 6.3.2008 14.3.2008 16.3.2008 17.3.2008
3 6.3.2008 19.3.2008 20.3.2008 28.3.2008 30.3.2008 31.3.2008
4 20.3.2008 2.4.2008 3.4.2008 11.4.2008 13.4.2008 14.4.2008
5 3.4.2008 16.4.2008 17.4.2008 25.4.2008 27.4.2008 28.4.2008
6 17.4.2008 30.4.2008 1.5.2008 9.5.2008 11.5.2008 12.5.2008
7 1.5.2008 14.5.2008 15.5.2008 23.5.2008 25.5.2008 26.5.2008
8 15.5.2008 28.5.2008 29.5.2008 6.6.2008 8.6.2008 9.6.2008
9 29.5.2008 11.6.2008 12.6.2008 20.6.2008 22.6.2008 23.6.2008

10 12.6.2008 25.6.2008 26.6.2008 4.7.2008 6.7.2008 7.7.2008
11 26.6.2008 9.7.2008 10.7.2008 18.7.2008 20.7.2008 21.7.2008

 
Izbor kandidata za nagrado poteka na podlagi podatkov, zabeleženih s programom 
Compeso, s katerim organizator igre izdaja in upravlja kartice Joker. V program se kot 
začetek posameznega obdobja vnese začetni datum (vedno je to četrtek, na primer 
7.2.2008 za prvo obdobje) in za konec končni datum (vedno sreda, na primer 20.2.2008 
za prvo obdobje). 
 
Izpis podatkov vsebuje naslednje stolpce: Številka kartice, Priimek, Ime, Zadnji obisk, 
Dobropis, Prihodek od vstopnic, Vnaprej plačane vstopnice, roč. popravki, e-mail, 
Prihodek.  
 
Tabela 2: Podatki z izpisa iz programa Compeso (podatki so izmišljeni): 

Številka 
kartice Priimek Ime Zadnji 

obisk Dobropis
Prihodek 

od 
vstopnic

Vnaprej 
plačane 

vstopnice

roč. 
popravki e-mail Prihodek

234123 Batič Tadej 3.1.2008 26,85 76,45 0 0 xyz@siol.net| 76,45
1234432   11.1.2008 0 74,25 0 0  74,25
345345 Milinkovič Manja 12.1.2008 61,54 52,35 4,95 0  57,3
4564574   11.1.2008 108,91 0 57,1 0  57,1

 
Podatke komisija razvrsti padajoče po stolpcu Prihodek, ki predstavlja vrednost nakupov 
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s kartico Joker tako prek fizične blagajne (stolpec Prihodek od vstopnic) kakor tudi prek 
kartomata in spletne trgovine (stolpec Vnaprej plačane vstopnice). Dobitnik nagrade je 
tisti imetnik kartice Joker, prek katere je nominalna vrednost v stolpcu Prihodek najvišja. 
 
 
 
Prevzem nagrade 
 

13. člen 
 
Prevzem avtomobila za testno vožnjo za vikend bo potekal na treh lokacijah: v 
kinocentru Kolosej v Ljubljani, v Mariboru v avtosalonu RC Maribor, Ptujska c. 132, 2000 
Maribor in v Kopru v avtosalonu RC Koper, Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper. 
 
 
V Ljubljani bo moral nagrajenec Hondo prevzeti najkasneje v petek do 20. ure in vrniti 
najkasneje v ponedeljek do 10. ure, po točno določenem datumskem razporedu (glej 
točko 1. Potek izbora podrobno), v Mariboru bo moral nagrajenec Hondo prevzeti v 
petek med 17. in 18. uro, vrniti pa v ponedeljek najkasneje do 10. ure, v Kopru pa bo 
moral nagrajenec Hondo prevzeti v petek med 17. in 18. uro, vrniti pa v ponedeljek 
najkasneje do 10. ure. Nagrajenec zagotavlja, da bo vrnjeno vozilo brezhibno in da bo v 
času uporabe z vozilom ravnal kot dober gospodar in med vožnjo skrbel za lastno 
varnost in varnost udeležencev v prometu. Uporaba avtomobila je na lastno 
odgovornost. Pri vsakem prevzemu avtomobila bo nagrajenec od odgovorne ali 
pooblaščene osebe prevzel ustrezno dokumentacijo, s katero si bo pridobil pravico do 
uporabe avtomobila. 
 

14. člen 
Nagrada ni izplačljiva v gotovini. 
 
Nagrada ni prenosljiva na drugo osebo. 
 
Nagrajenci bodo na dan izbora (glej točko 1. Potek izbora podrobno / izbor dobitnika) o 
nagradi in ostali logistiki potrebni za prevzem, obveščeni na spletni strani in sicer z 
objavo številke imetnika kartice Joker. V primeru, da bomo imeli od nagrajenca podatke, 
ga bomo obvestili po pošti ali po telefonu, še isti dan, ko bo izveden izbor. Dobitnik 
nagrade ima nato 3 dni časa, da potrdi prevzem nagrade. Če dobitnik nagrade v treh 
dneh ne potrdi prevzema ali ne sporoči svojih podatkov, se šteje, da nagrade ne želi 
prevzeti. Do nagrad je v tem primeru upravičen rezervni dobitnik (drugi na lestvici 
imetnikov kartice Joker z najvišjo uporabo). Ta pa ima prav tako 3 dni časa, da 
prevzame nagrado. V primeru, da tudi rezervni nagrajenec ne želi prejeti nagrade 
oziroma se ne javi do določenega datuma, se nagrada za predvideni vikend/krog ne 
podeli. 
 

15. člen 
O vsakokratnem prevzemu Honde se sestavi zapisnik (v nadaljevanju zapisnik o 
primopredaji), ki ga podpišejo oseba, pooblaščena za predajo Honde s strani lastnika 
Honde, pooblaščena oseba organizatorja igre ter dobitnik, ki Hondo prevzame. Vsak 
podpisnik prejme en izvod zapisnika o primopredaji. 
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Zapisniki o primopredaji se hranijo na sedežu lastnika Honde in sedežu organizatorja še 
pet (5) let po koncu nagradne igre. 
 
 
 
Strinjanje s pravili: 

 
16. člen 

Pravila nagradne igre DAJ GAS! UPORABI JOKERJA, VOZI HONDO! so na ogled na 
spletni strani www.kolosej.si/dajgas in na sedežu organizatorja. S sodelovanjem v 
nagradni igri se udeleženci zavežejo, da bodo ravnali skladno s pravili nagradne igre. S 
sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejemajo pravila nagradne igre. 
 
V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do 
vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. 
 
Organizator lahko kadarkoli spremeni pravila, v kolikor je to potrebno. Morebitne 
spremembe pravil bodo dostopne na enak način, kot je dostopen ta pravilnik. 
 
Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 1. februar 2008. 
 
 
 
Objava seznama nagrajencev: 
 

17. člen 
1. Na dan izbora nagrajenca bo na spletni strani www.kolosej.si/dajgas objavljena 

le izbrana/nagrajena številka imetnika kartice Joker. Na željo nagrajenca in za 
preprečitev vsakršne možnosti zlorabe kartice Joker, lahko številko kartice tudi 
zamenjamo. 

2. Končni seznam vseh nagrajencev nagradne igre bo objavljen deset (10) dni od 
zadnjega prevzema Honde, na spletni strani: www.kolosej.si/dajgas. Nagrajenci 
bodo objavljeni z imenom, priimkom, krajem bivanja, in številko kartice Joker. 
Dodane bodo tudi fotografije nagrajencev. 

 
 
 
Dodatne obveznosti nagrajenca v nagradni igri: 
 

18. člen 
Nagrajenec bo za vikend, ko bo imel v uporabi testno vozilo Honda, naredil fotografije 
tega vikenda s Hondo. Te fotografije ter fotografije, posnete ob predaji ključa (ob Joker 
stojalu/standee), bodo objavljene na spletni strani www.kolosej.si/dajgas v sklopu 
promocije nagradne igre. Ob vrnitvi Honde in fotoaparata nagrajenec podpiše izjavo, s 
katero daje soglasje za objavo njegovih fotografij. 
 
Za namen dokumentiranja vikenda bo organizator nagradne igre nagrajencu dal 
fotoaparat v uporabo. Nagrajenec se obvezuje, da bo s fotoaparatom vestno ravnal in ga 
po koncu vikenda vrnil pooblaščeni osebi organizatorja. O prevzemu in vrnitvi 
fotoaparata se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta pooblaščena oseba organizatorja ter 
nagrajenec. 
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Vrednost nagrade in davek od dobitkov v nagradnih igrah: 
 

19. člen 
Morebitne obveznosti v skladu z Zakonom o dohodnini (Ur. l. RS, 117/2006, 119/2007) 
nosi podeljevalec nagrade. 
 
 
 
Zasebnost in varstvo podatkov: 
 

20. člen 
Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo s podatki uporabnikov ravnal skrbno in v 
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov RS. 
 
Organizator si pridržuje pravico do uporabe ter objave fotografij v marketinške namene. 
Prav tako si pridržuje pravico do objave imena, priimka in kraja bivanja nagrajencev za 
marketinške name. 
Nagrajenec soglaša, da lahko organizator aktivno uporablja bazo Joker uporabnikov in 
vpisane podatke obdeluje v svojih zbirkah in jih uporablja za statistično obdelavo, 
segmentacijo potrošnikov, pošiljanje oglasnega gradiva (sms, e-mail, pisno gradivo), 
vabil, pisno anketiranje. 

Podatki se lahko obdelujejo tri (3) leta oziroma do preklica. Po preteku roka oz. v 
primeru preklica se podatki v skladu z zakonom uničijo. 
 
 
Ljubljana, 28.1.2008     Kolosej kinematografi, d. o. o. 
 
 
               Sergej Racman 
 

    
    


