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SPLOŠNI POGODBENI POGOJI AKCIJE VIKEND PAKET V TERMAH ČATEŽ ALI TV SMART 
VOX ZA 1 EUR 

 
 

1. člen 
(splošne določbe) 

 
Ti splošni pogodbeni pogoji akcije Vikend paket v Termah Čatež ali TV SMART VOX za 1 EUR (v 
nadaljevanju: splošni pogodbeni pogoji) urejajo pravice in obveznosti strank v okviru akcije Vikend 
paket v Termah Čatež ali TV SMART VOX za 1 EUR (v nadaljevanju: akcija), katere izvajalec je 
PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, matična 
št.: 5025796000, ID. št. za DDV: SI80267432, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v 
Ljubljani pod vložno št. 1/05773/00, z osnovnim kapitalom 52.240.977,04 evrov (v nadaljevanju: 
Petrol).    

 
 

2. člen 
(sodelujoči) 

 
Pravico do sodelovanja v akciji imajo vse pravne osebe in polnoletne fizične osebe (v nadaljevanju: 
stranke), ki izpolnjujejo vse pogoje za pridobitev akciji, kot so določeni v nadaljevanju teh splošnih 
pogodbenih pogojev. 
 
 

3. člen 
(trajanje in pogoji za pridobitev akcije) 

 
Akcija velja za vse stranke, ki bodo v času veljavnosti akcije od vključno 10.11. do vključno 
31.1.2021:  
 
- oddale povpraševanje, opravile telefonski klic ali osebni razgovor s Petrol svetovalcem za nakup 

sončne elektrarne in/ali ogrevalne toplotne črpalke iz vsakokratne aktualne Petrolove ponudbe 
 
in 
 

- v roku 90 dni od oddanega povpraševanja, opravljenega telefonskega klica ali osebnega 
razgovora s Petrol svetovalcem za nakup sončne elektrarne in/ali ogrevalne toplotne črpalke, s 
Petrolom sklenile Združeno pogodbo dobave energentov, prodaje blaga energetskih rešitev in 
pristopa k plačilni kartici za gospodinjske odjemalce ter v primeru nakupa na obroke še Aneks k 
pogodbi o prodaji blaga na obroke (v nadaljevanju: pogodbo) ter skladno s sklenjeno pogodbo  
izvedle nakazilo avansa ali celotne kupnine.   

 
Z izpolnitvijo vseh (kumulativno določenih) pogojev po 1. in 2. alineji 1. odstavka tega člena stranka 
pridobi pravico do sodelovanja v akciji in pridobitvi ugodnosti iz akcije, v obsegu in pod pogoji kot 
opredeljeno v nadaljevanju teh splošnih pogodbenih pogojev. 
 
 

4. člen 
(vsebina ugodnosti akcije) 

 
Stranka, z izpolnitvijo pogojev iz 2. in 3. člena teh splošnih pogodbenih pogojev, pridobi ugodnost iz 
akcije, in sicer  pridobi možnost nakupa Vikend paketa v Termah Čatež po akcijski ceni 1,00 EUR  
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(z vključenim DDV) ali možnost nakupa TV SMART VOX po akcijski ceni 1,00 EUR (z vključenim 
DDV), kot je natančneje opredeljeno v nadaljevanju. 
 
Vsaka stranka lahko pridobi samo eno izmed opredeljenih akcijskih ugodnosti, ki jo stranka izbere 
sama.  
 
1) Vikend paket v Termah Čatež obsega naslednje storitve: 
 
- dve nočitvi v dvoposteljni sobi z balkonom/brez balkona v Hotelu Terme,  
- polpenzionom za dve osebi v Hotelu Terme,  
- 1 x razvajanje v hedonističnih rimsko – irskih kopelih za dve osebi,  
- neomejeno kopanje v notranjem in zunanjem bazenu Hotela Terme,  
- uporabo savne in fitnes studia v Hotelu Terme,  
- dva vstopa dnevno v zimsko ali letno Termalno riviero,  
- en vstop dnevno v bazenski kompleks Hotela Čatež,  
- animacijski program,  
- 25% popust na wellness storitve v Centru zdravja in lepote Hotela Terme in v Spa & Wellness 

centru Hotela Čatež.  
 
Glede koriščenja Vikend paketa v Termah Čatež in pripadajočih storitev, kot so opredeljene zgoraj, 
se uporabljajo vsakokrat veljavni splošni pogoji poslovanja ponudnika, Terme Čatež d.d., Topliška 
35, 8250 Brežice, Slovenija (v nadaljevanju: ponudnik), ki so objavljeni in dostopni na spletnem 
naslovu www.terme-catez.si. 
 
 
2) TV SMART VOX 55ADS668S 4K UHD ANDROID 9,0 odlikujejo naslednje lastnosti: 
 

ZASLON: 
- diagonala zaslona: 140 cm (55")  
- ločljivost: 3840 x 2160 / 4K UHD   
- vrsta zaslona: Direct LED slim  
- Smart TV z vgrajenim WIFI  
- Android TV z os ANDROID 9.0 
- podpira HDR, HDR+ in HLG 
- procesor: štirijedrni Quad Core 
- 1.5 GB RAM, 8GB ROM 

PRIKLOPI: 
- HDMI: 2x  
- USB: 2x (predvaja video, glasbo, slike) AV 

vhod: 1x 
- VGA: 1x 
- CI+ : 1x 
- LAN: 1x 
- izhod za slušalke 
- Vrsta sprejemnika: DVB-T2/C/S2 
- HEVC H.265 
-  

 
ZVOK: 
- moč zvočnikov: 2 X 8  W RMS 
- DOLBY DIGITAL PLUS(DD+)  
- zvočniki: stereo sistem  
- več načinov zvoka, digitalno filtriranje zvoka  
 

OSTALO: 
- način varčevanja z energijo  
- teletekst: 1000 strani 
- VESA standard: DA, 200 × 200  
- PVR: DA 
- dimenzije s stojalom: 1142.8 x 279 x 780  
- dimenzije brez stojala: 1142.8 x 80 x 723  
- barva: srebrna 
- Energijski razred: A 
- garancija: 36 mesecev   
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5. člen 
(koriščenje akcije Vikend paketa v Termah Čatež) 

 
Akcijsko ceno oz. ugodnosti iz Vikend paketa v Termah Čatež stranka koristi z unovčitvijo 
izkazanega papirja (v nadaljevanju: voucher) pri ponudniku, ki ga stranka prejme s strani Petrola v 
roku 15 dni, šteto od dne izpolnitve vseh pogojev za pridobitev akcije določenih v 2. in 3. členu teh 
splošnih pogodbenih pogojev. Stranka lahko voucher pri ponudniku unovči najkasneje do vključno 
dne 30.06.2021. 
 
Denarno izplačilo akcije oz. ugodnosti iz akcije ni mogoče. Prav tako ni mogoča menjava ugodnosti 
oz. njihovega obsega, vsebine ali lastnosti, kot je to opredeljeno v točki 1)  4. člena teh splošnih 
pogodbenih pogojev. Ugodnosti iz akcije lahko stranka z izročitvijo voucherja prosto prenesejo na 
tretje osebe, pri čemer Petrol ne prevzema odgovornosti za morebitno izgubo ali nedovoljeno 
koriščenje voucherja s strani tretjih oseb, brez ali z dovoljenjem stranke same. 
 

6. člen  
(koriščenje akcije Smart TV VOX) 

 
V primeru da se stranka odloči za koriščenje akcije v obliki Smart TV VOX se stranki blago izroči v 
roku 15 dni, šteto od dne izpolnitve vseh pogojev za pridobitev akcije določenih v 2. in 3. členu teh 
splošnih pogodbenih pogojev. 
 
Denarno izplačilo akcije oz. ugodnosti iz akcije ni mogoče. Prav tako ni mogoča menjava ugodnosti 
oz. njihovega obsega, vsebine ali lastnosti, kot je to opredeljen v točki 2) 4. člena teh splošnih 
pogodbenih pogojev. V primeru, da zaloge v 4. členu teh splošnih pogodbenih pogojev navedenega 
modela TV SMART VOX zmanjka, si  Petrol pridržuje pravico do zamenjave modela TV SMART 
VOX z enakovrednim ali boljšim modelom. 
 
 

7. člen 
(odstop od pogodbe, prenehanje ugodnosti iz akcije ter vračilo voucherja) 

 
V kolikor stranka od sklenjene pogodbe brez utemeljenih razlogov enostransko odstopi oziroma 
Petrol od pogodbe odstopi zaradi razlogov na strani stranke ali pa pogodba preneha na podlagi 
sporazuma med stranko in Petrolom, stranka izgubi pravico do koriščenja ugodnosti iz akcije. 
 
V primeru, da se je dostava ugodnosti Smart TV VOX že izvršila, je le to stranka dolžna vrniti v 
brezhibnem stanju, kot je le ta bila ob prevzemu. V primeru, da so na vrnjeni Smart TV VOX vidne 
poškodbe oziroma ni v takšnem stanju, kot je bila v času izročitve, si Petrol pridržuje pravico, da 
izročenega blaga ne prevzame in  v roku 15 dni od prenehanja veljavnosti sklenjene pogodbe stranki 
izstavi račun v vrednosti 384,00  EUR (z vključenim DDV), ki ga je stranka dolžna poravnati v roku, 
navedenem na računu, v primeru zamude pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi 
 
V primeru da stranka z dnem prenehanja pogodbe ugodnosti iz akcije Vikend Paket v Termah Čatež 
še ni izkoristila, je dolžna Petrolu voucher nemudoma ob prenehanju pogodbe vrniti. Stranka lahko 
voucher vrne fizično ali pa pošlje priporočeno po pošti na poslovni naslov družbe Petrol d.d., 
Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana. Če pa je stranka ob prenehanju pogodbe ugodnosti iz 
akcije Vikend Paket v termah Čatež oz. voucherja že unovčila, pa ji bo Petrol v roku 15 dni od dne 
prenehanja pogodbe izstavil račun v višini 332,88 EUR (z vključenim DDV) kot znaša polna vrednost 
Vikend paketa v Termah Čatež. Stranka je dolžna navedeni račun poravnati v roku navedenem na 
računu, v primeru zamude pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. 
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8. člen 
(končne določbe) 

 
Ti splošni pogodbeni pogoji akcije so objavljeni in dostopni na spletnem naslovu www.petrol.si in 
veljajo od dneva objave, tj. od 10.11.2020 dalje. Sodelujoči v akciji so seznanjeni s temi pogoji, jih 
sprejemajo in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Petrol si pridružuje pravico do spremembe teh 
splošnih pogodbenih pogojev, če to dopušča zakon ali če to zahtevajo bistveno spremenjene 
okoliščine. 
 
Morebitne spore v zvezi z s to akcijo oz. s temi splošnimi pogodbenimi pogoji, bodo stranke in Petrol 
reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani. 
 
 
V Ljubljani, dne 10.11.2020 
 
PETROL d.d., Ljubljana 


