
 
  
Pravila sodelovanja v promociji Pridobi 5 EUR na račun VALÚ za plačilo 
pri Dovrtel sistemi d.o.o. (v nadaljevanju pravila sodelovanja ali promocija)  
  
Organizator promocije je Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator) 
podeljuje dobroimetje na račun VALÚ. 
  
Promocija poteka od 12. 8. 2022 do 31. 10. 2022. 
  
1.  Opredelitev pojmov  
Račun VALÚ je uporabniški račun v pametni denarnici VALÚ. Je račun za e-denar VALÚ, ki ga uporabniku ob 
registraciji v sistem odpre izdajatelj elektronskega denarja.  
  
Osnovni profil VALÚ ima registriran uporabnik pametne denarnice VALÚ. Registriran uporabnik je fizična oseba, 
ki si na mobilni telefon namesti aplikacijo VALÚ in vanjo vpiše zahtevane podatke, ki so opredeljeni v pogojih 
pametne denarnice VALÚ, na spletnem mestu oziroma zahtevani ob registraciji. Registriran uporabnik lahko v 
zvezi z uporabo elektronskega denarja VALÚ izvaja le omejen nabor storitev (plačuje blago in storitve v omejenem 
obsegu, ne more pa opravljati prenosa sredstev drugim uporabnikom).   
  
Napredni profil VALÚ ima pregledan uporabnik. Pregledan uporabnik je fizična oseba, ki si na mobilni telefon 
namesti pametno denarnico VALÚ in je bila pred ali ob uporabi oziroma registraciji za uporabo pametne denarnice 
VALÚ pregledana skladno z ZPPDFT-1 in v skladu s Pogoji uporabe pametne denarnice VALÚ. Pregledan 
uporabnik lahko v zvezi z uporabo elektronskega denarja VALÚ izvaja širši nabor storitev (plačuje blago in storitve 
v višjih zneskovnih okvirjih, lahko opravlja prenose sredstev drugim uporabnikom).   
  
Dobroimetje je elektronski denar na računu VALÚ. So denarna sredstva, ki jih uporabnik lahko uporabe za 
plačevanje.  
  
Aplikacija VALÚ je krovna mobilna aplikacija, ki uporabniku omogoča uporabo storitev, povezanih v pametno 
denarnico VALÚ. Tako krovna aplikacija kot druge aplikacije, vključene v mobilno aplikacijo VALÚ, so na voljo v 
okviru tržnice znotraj mobilne aplikacije VALÚ. Uporabnik si aplikacije pametne denarnice VALÚ brezplačno 
prenese iz uradnih tržnic (App Store, Google Play idr.) na mobilno napravo.  
  
2.  Kdo lahko sodeluje?  
Pri koriščenju promocije lahko sodelujejo uporabniki računa VALÚ.  
  
3.  Pogoji in način sodelovanja  
Uporabnik VALÚ-ja sodeluje tako, da  v času promocije opravili uspešno plačilo, ki ni stornirano pri ponudniku 
Dovrtel sistemi d.o.o. (z davčno številko 46412247). 
Po uspešno opravljanjem plačilu prejme uporabnik VALÚ-ja dobroimetje na račun VALÚ v višini, ki je odvisna 
od profila VALÚ, ki ga ima uporabnik VALÚ-ja:  

• če ima osnovni profil VALÚ prejme 0 EUR dobroimetja na račun VALÚ.   
• če ima napredni profil VALÚ, prejme 5 EUR dobroimetja na račun VALÚ.  

  
Tekom poteka promocije lahko vsak posameznik, ob izpolnjevanju pogojev iz predhodnega odstavka, v promociji 
sodeluje večkrat.  
V primeru naknadne stornacije  uspešnega nakupa, se pridobljeno dobroimetje odvzame iz računa VALÚ in vrne 
nazaj organizatorju.   
Promocija velja le za nakupe pri ponudniku Dovrtel sistemi d.o.o. v znesku nad 25 EUR. 
Posameznik z nakupom Dovrtel sistemi d.o.o. v času promocije soglaša s temi pravili sodelovanja. Posameznik 
bo o ugodnosti obveščen prek internih kanalov VALÚ-ja in Dovrtel sistemi d.o.o.  
 

            



Pravila promocije so objavljena na http://www.valu.si.   
  
4.  Dobroimetje  
Organizator bo posamezniku nakazal dobroimetje na račun VALÚ. Če ima napredni profil VALÚ, dobi 5 EUR 
dobroimetja na račun VALÚ.  
  
5.  Davčne obveznosti  
Organizator bo za dobroimetje, katere vrednost presega 42 EUR z DDV, odvedel akontacijo dohodnine v skladu 
z veljavno zakonodajo. Prejemnik dobroimetja, je skladno z Zakonom o dohodnini davčni zavezanec. V ta namen 
je prejemnik dolžan pred prejetjem dobroimetja, ki presega 42 EUR izpolniti in podpisati pisno izjavo, s katero 
soglaša, da za prejeto dobroimetje podjetje Telekom Slovenije plača akontacijo dohodnine, znesek dobroimetja 
pa se prejemniku šteje v davčno osnovo. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo 
gredo v breme prejemnika.   
  
6.  Obveščanje in prevzem dobroimetja   
Posameznik bo o prejemu dobroimetja obveščen s potisnim obvestilom aplikacije VALÚ. Dobroimetje bo 
nakazano na račun VALÚ. Če posameznik ne želi prejeti dobroimetja naj pred plačilom obvesti organizatorja.  
  
7.  Zasebnost in varstvo podatkov  
Organizator promocije in upravljavec podatkov je Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, ki 
obdeluje in hrani osebne podatke sodelujočih v skladu s pravili te promocije in v skladu s Politiko zasebnosti, ki 
je objavljena na spletnih straneh organizatorja. Za namen podelitve dobroimetja se ne bo preverjalo osebnih 
podatkov posameznikov.   
  
8.  Omejitev organizatorjeve odgovornosti  
Organizator promocije ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak 
v delovanju izdelka.  
  
Organizator promocije ne odgovarja za izvedbo promocije, podelitev dobroimetja in škodo v primerih višje sile, ki 
onemogočijo izvedbo te promocije. Organizator bo o nastopu okoliščin iz predhodnega stavka obvestil sodelujoče 
v promociji prek svojih spletnih strani.  

  
9.  Bistveno spremenjene okoliščine  
V primeru bistveno spremenjenih okoliščin, zaradi katerih ni mogoče podeliti dobroimetja iz 4. točke, se promocija 
ustavi oz. se jo ne izpelje. Uporabnike se o tem obvesti na spletni strani www.valu.si.  
  
10. Končne določbe  
Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z promocijo in z njo povezanimi pravili je dokončna in velja za 
vse sodelujoče. Organizator lahko v vsakem trenutku spremeni zasnovo promocije, če to zahtevajo vzroki 
tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo vsako spremembo ali zaključek 
promocije ustrezno objavil, tako da bodo potencialni sodelujoči s tem seznanjeni.  
  
V primeru morebitnih sporov na podlagi teh pravil je pristojno sodišče v Ljubljani.  
  
Pravila promocije začnejo veljati 12. 8. 2022 in so dostopna na spletni strani http://www.valu.si.  
 

Telekom Slovenije, d.d. Ljubljana, 
12. 8. 2022  
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