
POGOJI IN PRAVILA ZA SODELOVANJE V 
SMS NAGRADNI IGRI COCKTA – »SLECI ME!« 

 
1. Organizator SMS nagradne igre COCKTA »SLECI ME!« (v nadaljevanju SMS NI) 
 
Organizator SMS NI je družba Droga Kolinska, Živilska industrija, d.d., Kolinska ulica 1, 1544 
Ljubljana. 
 
Podporo v zvezi z SMS storitvami bo opravljal ponudnik storitve družba 12MEDIA d.o.o., 
Komenskega ulica 36, 1000 Ljubljana v sodelovanju z družbo SEDEM, digitalni marketing, 
d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, matična številka 3315177, ID za DDV: SI95913025. 
Družba Sedem d.o.o. prevzema vso odgovornost v zvezi delovanjem SMS storitev ter 
morebitnega reševanja reklamacij. 
 
Z uporabo storitve COCKTA SMS v SMS NI, se uporabnik strinja in potrjuje splošne pogoje 
uporabe storitve IMS, ki so objavljeni na www.sedem.biz in www.cockta.si.     
 
2. Trajanje in omejitve nagradne igre 
 
SMS NI bo potekala od 1. 7. 2009 do vključno 15. 9. 2009 do 24. ure.  
 
V SMS NI lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Zaposleni 
v podjetjih Droga Kolinska d.d., 12MEDIA d.o.o., SEDEM, digitalni marketing, d.o.o. ter 
njihovi ožji družinski člani v SMS NI ne smejo sodelovati.  
 
3. Opis SMS NI 
 
V Cockta SMS NI je sodelovanje omogočeno s pošiljanjem ključne besede COCKTA z 
unikatno kodo na številko 3131. 
 
Uporabniki lahko kodo pridobijo na dva načina: 

- koda se nahaja na hrbtni strani promocijskih etiket Cockta 0,25 l  
- kodo si uporabniki lahko priigrajo v spletni igri »Ovčar« na strani www.cockta.si 

 
Nakup izdelka ni pogoj za sodelovanje v SMS NI. 
 
Uporabnik lahko v SMS NI  sodeluje večkrat, vendar z različno unikatno kodo, ki jo najde na 
embalaži produkta ali jo pridobi s sodelovanjem v nagradni igri na spletu. 
 
Uporabniki se bodo s sodelovanjem v SMS NI potegovali za sledeče nagrade:   

 10 x BlackBerry Curve 8900 (tedensko žrebanje) 
 Peugeot 107, 3 vrata, oprema STYLE,  motor 1.0 (68 KM), + klimatska naprava + 

kovinska barva (finalno žrebanje) 
 
Vsi, ki bodo na št. 3131 poslali SMS s ključno besedo COCKTA ter unikatno kodo, ki jo bodo 
našli na embalaži Cockte 0,25 l ali s sodelovanjem v spletni igri na www.cockta.si, bodo 
sodelovali v tedenskih žrebanjih, na koncu SMS NI pa tudi v finalnem žrebanju.  
 
 
 



4. Mobilna SMS skupnost COCKTA 
 
Vsi sodelujoči v SMS NI bodo povabljeni k članstvu v brezplačni SMS skupnosti COCKTA, 
kar pomeni, da bodo v primeru včlanitve prejemali koristna obvestila in informacije o drugih 
SMS-akcijah, novostih ipd. Uporabnik, ki se želi včlaniti, mora poslati SMS s ključno besedo 
DK ter svojimi podatki: ime, priimek in datum rojstva na 3131 (Primer: DK Ana Novak 
1.1.1990). Uporabnik te storitve bo prejel največ dve SMS-sporočili mesečno. Vsak član se iz 
SMS-skupnosti COCKTA lahko kadarkoli odjavi, tako da na številko 3131 pošlje SMS-
sporočilo z vsebino COCKTA STOP. Povratna SMS-sporočila iz SMS skupnosti COCKTA 
(obvestila o SMS NI, koristne informacije o spremljevalnih akcijah) so za uporabnika 
brezplačna.   
 
Vsa poslana SMS-sporočila se bodo obračunavala po ceniku mobilnega operaterja.  
 
5.  Obveščanje 
 
Pravila o SMS NI bodo na voljo na etiketi na steklenički Cockta 0,25 l, oglasnem materialu, 
splošni pogoji pa bodo objavljeni na  spletni strani www.cockta.si in  www.sedem.biz. 
 
6. Sodelovanje v SMS NI 
 
Uporabnik pošlje SMS s ključno besedo COCKTA in unikatno kodo, ki jo pridobi ali na 
etiketi na steklenički Cockta 0,25 l, ali jo pridobi s sodelovanjem v spletni igri »Ovčar«, kjer 
bo vsak uporabnik, ki bo dosegel zadostno število točk prejel unikatno kodo.  
 
Uporabnik pošlje SMS s ključno besedo COCKTA in unikatno kodo na št. 3131 (Primer: 
COCKTA 1234567). Uporabnik, ki je poslal SMS s ključno besedo in unikatno kodo, prejme 
SMS sporočilo, v katerem je zapisano, ali je njegova koda pravilna ali ne. Obenem je pozvan 
tudi, da se včlani v brezplačno SMS skupnost COCKTA, in sicer tako, da pošlje SMS s 
ključno besedo DK in svojimi podatki (ime, priimek in datum rojstva). Uporabnik, ki se včlani 
v SMS skupnost, prejme brezplačen SMS, da je včlanjen v brezplačno SMS skupnost Cockta 
in kako se lahko odjavi.  
 
Sodelujoči, ki bodo pravilno pristopili k SMS NI, bodo sodelovali v tedenskem in finalnem 
žrebanju na koncu akcije. Ena unikatna koda lahko v SMS NI sodeluje le enkrat! En 
uporabnik lahko sodeluje večkrat z različnimi kodami. Med prispelimi pravilnimi kodami bomo 
tedensko izžrebali enega nagrajenca, ob koncu nagradne igre pa še glavnega.   
 
Uporabnik, ki sodeluje v SMS NI, se strinja s pogoji, ki so navedeni na www.cockta.si in 
www.sedem.biz.  
 
SMS storitev je mogoča v naslednjih mobilnih omrežjih: Mobitel in Si.mobil. Povratna SMS 
sporočila (obvestila o SMS NI, koristne informacije o spremljevalnih akcijah) so za 
uporabnika brezplačna. SMS poslan s strani uporabnika se zaračuna po ceniku operaterja. 
 
7. Žrebanje nagrad  
 
Tedenska žrebanja bodo potekala na sedežu družbe Sedem d.o.o.:  

• 15. 7. 2009: v njem sodelujejo tisti, ki so svoj SMS poslali v obdobju od 1. 7.  – 14 .7. 
2009 do 24.00 

• 22. 7. 2009: v njem sodelujejo tisti, ki so svoj SMS poslali v obdobju od 15. 7. – 21. 7. 
2009 do 24.00 

• 29. 7. 2009: v njem sodelujejo tisti, ki so svoj SMS poslali v obdobju od 22. 7. – 28. 7. 
2009 do 24.00 



• 5. 8. 2009:  v njem sodelujejo tisti, ki so svoj SMS poslali v obdobju od 29. 7. – 4. 8. 
2009 do 24.00 

• 12. 8. 2009:  v njem sodelujejo tisti, ki so svoj SMS poslali v obdobju od 5. 8.  – 11. 8. 
2009 do 24.00 

• 19. 8. 2009: v njem sodelujejo tisti, ki so svoj SMS poslali v obdobju od 12. 8. – 18. 8. 
2009 do 24.00 

• 26. 8. 2009:  v njem sodelujejo tisti, ki so svoj SMS poslali v obdobju od 19. 8. – 25. 8. 
2009 do 24.00 

•  2. 9. 2009:: v njem sodelujejo tisti, ki so svoj SMS poslali v obdobju od 26. 8. – 1. 9. 
2009 do 24.00 

• 9. 9. 2009: v njem sodelujejo tisti, ki so svoj SMS poslali v obdobju od 2. 9. – 8. 9 
2009 do 24.00 

• 16. 9. 2009: v njem sodelujejo tisti, ki so svoj SMS poslali v obdobju od 9.9. – 15.9 
2009 do 24.00 

 

Izžrebane številke bodo na dan žrebanja objavljen na www.cockta.si, prejel pa bo tudi 
brezplačno SMS sporočilo z obvestilom o nagradi.  

 
Glavno žrebanje bo potekalo 17. 9. 2009 na sedežu družbe Droge Kolinske d.d. V njem 
sodelujejo tisti, ki so svoj SMS poslali v obdobju od 1. 7. – 16. 9. 2009 do 24.00 
Prejemnika nagrade bo izžrebala 3-članska komisija, ki bo sestavljena iz enega predstavnika 
podjetja Droga Kolinska d.d., enega predstavnika podjetja Sedem d.o.o. ter notarja.  
 
Žrebanje nagrade ni javno. Nagrajenci bodo izžrebani z naključnim algoritmom. 
 
Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča. 
 
8. Obveščanje nagrajencev  
 
Izžrebanec, bo na dan žrebanja z SMS sporočilom prejel obvestilo o tem, da je bil izžreban 
in zahtevo po oddaji osebnih podatkov. Uporabniki, ki ne bodo prejeli nagrade, o tem ne 
bodo obveščeni prek SMS obvestila.  
 
Izžrebanec (tedenski ali glavni) je upravičen do nagrade, če pošlje SMS sporočilo z osebnimi 
podatki (ime, priimek, naslov, pošta, davčna številka) v roku 48 ur od prejetja obvestila o tem, 
da je bil izžreban. 
 
Organizator bo za nagrajence odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. 
Prejemnik nagrade bo v letni napovedi za odmero dohodnine prikazal vrednost nagrade in 
znesek plačane dohodnine. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko 
odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. 
 
Nagrajenec je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je dolžan predložiti 
organizatorju svojo davčno številko. 
 
Prejemniki nagrad bodo objavljeni na spletni strani www.cockta.si v roku 3 delovnih dni po 
žrebanju. 
 
Če organizator nagrade iz kakršnegakoli razloga ne more podeliti nagrajencu, le-ta izgubi 
pravico do nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrade takemu 
izžrebancu.  
 
 



9. Prevzem nagrad  
 
Nagrajenci bodo nagrado prevzeli po dogovoru s podjetjem Droga Kolinska d.d. Pravice 
prevzema nagrad ni mogoče prenesti na tretjo osebo, razen če je ta oseba mladoletna oz. 
oseba z omejeno poslovno sposobnostjo. V tem primeru se prevzem nagrad ureja z enim od 
staršev oziroma zakonitim zastopnikom, ki se zaveže skupaj z nagrajencem, da bo prevzel 
nagrado v skladu s pravili SMS NI. 
 
Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Organizator ne prevzema nobenih 
drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih te nagradne igre.  
 
10. Cenik SMS sporočil  
 
Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika 
poti (Mobitel in Si.mobil).  
 
Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa iMS: naročniki Mobitel GSM/Mobiuporabniki / 
Debitelovi naročniki / Simobil naročniki in predplačniki / Izi Mobil / M-Mobil 
SMS storitev je mogoča v naslednjih mobilnih omrežjih: Mobitel, Simobil, Debitel, Izi Mobil, 
M-Mobil. 
 

Ime SMS 
storitve  

Uporaba 
storitve  

Opis dogodka  Ime MT SMS 
na izpisu 
pogovorov  

Cena v EUR z 
DDV  

IMS  Ključna beseda  Sistemsko 
sporočilo  

Sistemska spo.  0  

IMS  Ključna beseda  Info. na 
zahtevo  

IMS 1  0 

IMS SMS Poštar Naročene IMS 
informacije 

 0  

 
11. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika  
 
S poslanim SMS, s katerim uporabnik potrdi splošne pogoje in sporoči svoje podatke, 
uporabnik izrecno izjavlja, da se strinja, da se njegovi osebni podatki shranijo obdelujejo in 
uporabljajo v marketinške namene ter za namene SMS NI. Sodelujoči v SMS NI  lahko 
kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma 
prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja SMS NI ter za 
marketinške namene, skladno z zakonom. 
 
Organizator se obvezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal v skladu z Zakonom o 
varstvu osebnih podatkov. Prav tako podatke ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali 
jih kako drugače zlorabljal. 
 
 
12. Razno 
 
S poslanim  SMS s ključno besedo COCKTA in unikatno kodo na št. 3131, sodelujoči 
izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s pravili in pogoji sodelovanja v SMS NI ter da z 
njimi soglaša.  
 



Družba Sedem d.o.o. je odgovorna za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za 
pravilno izvedbo storitev.  
 
V primeru utemeljenih reklamacij se družba Sedem d.o.o. zavezuje, da jih bo odpravil v 
razumnem času in o tem obvestil uporabnika.  
 
V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik storitve predmetne 
reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti. V primeru pozitivno rešene 
reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na 
katerega se nanaša predmetna reklamacija v skladu z lastnimi postopki.  
 
Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oziroma 
dostavo SMS sporočil in plačilo storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki 
nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa.  
Vse ostale reklamacije rešuje ponudnik storitev.  
 
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti, v zvezi s kakovostjo oz. glede morebitnih 
napak podeljenih nagrad. 
 
Za vse morebitne spore, nastale iz naslova SMS NI, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je 
pristojno sodišče v Ljubljani. 
 

INFORMACIJE IN REKLAMACIJE 
V primeru težav ali nejasnosti nas kontaktirajte preko e-maila 

Sedem d.o.o. 
iMS reklamacijska služba  
Telefon: 01 237 33 04  
E-mail:  info@sedem.biz   
  cockta@drogakolinska.si 
Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 09:00 – 16:00 
 


