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Splošni pogoji programa zvestobe »70 za 70« Elektronabava d. o. o.   

Veljavnost: od 1. 4. 2019  

 

1. Opredelitev programa zvestobe  

1.1. Upravljavec programa zvestobe je Elektronabava d. o. o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana – 

Črnuče (v nadaljevanju Elektronabava). 

 1.2. Program zvestobe Elektronabava (v nadaljevanju PZ) je program nagrajevanja zvestobe, v katerem 

uporabniki spletne trgovine Elektronabave - člani tega programa, po spodaj navedenih določilih na 

podlagi nakupa izdelkov Elektronabave zbirajo točke, ki jih lahko zamenjajo za v programu določene 

nagrade. 

 1.3. Pravilnik Splošni pogoji programa zvestobe velja poleg Splošnih prodajnih pogojev (v nadaljevanju 

SPP) in Splošnih nabavnih pogojev (v nadaljevanju SNP) družbe Elektronabave in drugih pogojev 

uporabe Elektronabavinih storitev in izdelkov, ki urejajo razmerje med Elektronabavo in posameznim 

končnim uporabnikom.  

 

2. Članstvo  

2.1. Pogoj za sodelovanje v PZ je članstvo v PZ.  

2.2. Član PZ je lahko vsak kupec, ki je registriran v spletni trgovini Elektronabave, in je v njej že opravil 

vsaj en nakup.  

2.3. Pravico do članstva imajo vsi uporabniki spletne trgovine Elektronabave, ki izpolnjujejo pogoje iz 

točke 2.2., in se strinjajo s pristopnimi pogoji.  

2.4. V PZ se včlanite z registracijo na spletni trgovini: na Prijava/Registracija/ 

(https://etrgovina.elektronabava.si/) in opravljenim vsaj enim nakupom v spletni trgovini 

Elektronabave (https://etrgovina.elektronabava.si/). 

2.5. Elektronabava bo članstvo uredila in uporabnika včlanila ob registraciji v spletno trgovino 

Elektronabave. Članstvo in s tem obračun točk velja od dneva vključitve v PZ.  

2.6. Elektronabava si pridržuje pravico, da članu PZ, ki prekrši določila teh pogojev, SPP ali SNP, prekine 

vsa članstva. Član PZ, ki mu je bilo zaradi kršitev prekinjeno članstvo v PZ, izgubi pravico do včlanitve v 

PZ ter vse do tedaj zbrane točke in pravice do ugodnosti.  

2.7. Elektronabava si pridržuje pravico, da zavrne možnost članstva v primeru, ko niso izpolnjeni vsi 

pogoji za včlanitev ali če je bilo uporabniku storitev in izdelkov Elektronabave prekinjeno članstvo v PZ 

zaradi kršitve SPP, SNP ali teh pogojev.  

 

3. Bonitetno obdobje  

3.1. Bonitetno obdobje zbiranja točk traja od 1. 4. 2019 do 30. 9. 2019.  

 

https://etrgovina.elektronabava.si/
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4. Zbiranje točk, njihovo koriščenje in veljavnost  

4.1. Pogoj za začetek zbiranja točk je članstvo v PZ.  

4.2. Včlanitev se izvede na šifri poslovnega partnerja (v nadaljevanju PP). Šifra poslovnega partnerja je 

njegova identifikacijska številka. 

4.3. Član PZ zbira točke za vse nakupe v spletni trgovini, ki so vezani na njegovo šifro poslovnega 

partnerja. 

4.4. Član PZ zbira točke na ravni posamezne šifre poslovnega partnerja. 

4.5. V primeru več stikov, vezanih na posamezno šifro PP, zbira točke poslovni partner – podjetje.  

4.6. Točke med posameznimi računi članov PZ niso prenosljive. 

4.7 Točke se obračunavajo in dodeljujejo članu PZ na njegov račun PZ v skladu s pravili, določenimi v 

tem dokumentu, in po veljavnem načinu zbiranja točk. Sistem točkovanja je dostopen na spletnem 

mestu https://www.elektronabava.si/70-za-70-priloznostni-program-zvestobe-ob-nasi-70-obletnici/ . 

4.8 Dodeljevanje točk poteka sproti skladno sistemom točkovanja in zbiranja točk, objavljenem na 

https://www.elektronabava.si/70-za-70-priloznostni-program-zvestobe-ob-nasi-70-obletnici/. 

4.9 Točk ni možno zamenjati za gotovino. Točke je možno zamenjati samo za nagrade, ki so ponujene 

in objavljene. 

4.10 Uveljavljanje pridobljenih točk: O točkah, pridobljenih v bonitetnem obdobju od 1. 4. 2019 do 30. 

9. 2019 bo član PZ obveščen najkasneje v roku 30 dni po zaključku programa, to je do 31. 10. 2019, v 

primeru, da je zbral vsaj 70 točk. Glede na zbrano število točk bo član PZ obveščen tudi o tem, koliko 

nagradnih paketov je prejel. Za vsakih zbranih 70 točk mu pripada 1 nagradni paket, ki ga lahko 

poljubno izbere iz nabora nagrad. 

4.11 Nabor nagrad, med katerimi lahko izbira član PZ: Za vsakih 70 točk lahko član PZ izbere enega 

izmed paketov: Razvajanje, Oddih na deželi ali Aktivnosti. Paketi so opisani in predstavljeni na spletni 

strani https://www.elektronabava.si/70-za-70-priloznostni-program-zvestobe-ob-nasi-70-obletnici/, 

podrobneje pa na povezavi http://www.zvezdar.com/ . 

4.12 Rok za izbor nagradnih paketov: V 8 dneh po prejemu obvestila o številu prejetih nagradnih paketov 

mora član PZ poslati obvestilo o izbranih paketih na naslov etrgovina@elektronabava.si . V roku 15 dni mu 

bo predstavnik podjetja Elektronabava dostavil izbran paket oz. pakete. 

4.13 Ob prejemu nagradnega paketa (oz. paketov) član PZ in predstavnik Elektronabave podpišeta zapisnik 

o izročitvi in prejemu nagrade.  

4.14 Po prejemu nagradnega paketa oz. paketov član PZ poljubno razpolaga s prejetimi paketi in 

njihovo uporabo. 

4.15 Če član PZ prekine svojo registracijo v spletni trgovini, mu točke, zbrane na računu PZ, ostanejo, 

in jih lahko uporabi v primeru, da ima poravnane obveznosti do Elektronabave. 

4.16 Elektronabava lahko posamezne možnosti zbiranja točk spremeni, ukine, ali doda nove, o čemer 

bodo člani PZ obveščeni v skladu z zakonodajo.  

 

 

https://www.elektronabava.si/70-za-70-priloznostni-program-zvestobe-ob-nasi-70-obletnici/
https://www.elektronabava.si/70-za-70-priloznostni-program-zvestobe-ob-nasi-70-obletnici/
http://www.zvezdar.com/
mailto:etrgovina@elektronabava.si
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5. Seznanitev članov PZ o stanju točk  

5.1 Elektronabava bo člane PZ, ki so podali soglasje za obdelavo osebnih podatkov, obveščala o stanju 

točk z e-pošto, in sicer na zahtevo člana PZ. Člane, ki pa bodo v bonitetnem obdobju dosegli 70 točk ali 

več, pa bo o stanju točk obvestila ob zaključku bonitetnega brez podane zahteve s strani člana PZ. 

5.2 Član PZ lahko trenutno stanje točk kadarkoli preveri pri svojem skrbniku kupcev, ki bo na njegovo 

zahtevo preveril promet PP, ter na podlagi tega izračunal doseženo število točk (70 EUR (brez DDV) 

prometa =1 točka).  

 

6. Prenehanje članstva v PZ  

6.1 Članstvo v PZ preneha: • Če član PZ prekine članstvo v programu zvestobe. To lahko stori na podlagi 

pisnega zahtevka, ki ga pošlje na naslov e-naslov etrgovina@elektronabava.si. • Če član PZ prekine 

registracijo v spletni trgovini Elektronabave. • V primeru smrti člana PZ. • Če je Elektronabava članu PZ 

prekinila članstvo v PZ zaradi kršitve SPP, SNP ali teh pogojev.  

6.2. Če članstvo v PZ preneha, vse neporabljene točke zapadejo in se izbrišejo.  

 

7. Soglasje za obdelavo in varstvo osebnih podatkov  

7.1 V sklopu PZ Elektronabava obdeluje osebne podatke članov programa zvestobe v skladu s temi 

pravili in politiko zasebnosti (objavljenih na: https://etrgovina.elektronabava.si/shop/splosni-pogoji-

poslovanja#content17 ter https://www.elektronabava.si/varovanje-podatkov).  

7.2 Pri izvajanju Programa zvestobe Elektronabave zaradi obračunavanja in dodeljevanja točk, 

obveščanja članov Programa zvestobe o njihovem stanju točk ter z namenom omogočanja koriščenja 

popustov in drugih ugodnosti zbira in obdeluje osebne podatke članov Programa zvestobe. Na tej 

osnovi jih obvešča o statusu njihovega članstva v Programu zvestobe in ugodnostih. Elektronabava v 

tem okviru obdeluje podatke o uporabniku ter podatke o nakupih in uporabi storitev družbe, na podlagi 

katerih član pridobiva točke Programa zvestobe. Elektronabava obdeluje tudi podatke, zbrane v okviru 

Programa zvestobe, in sicer za vsa pogodbena razmerja, na podlagi katerih član pridobiva točke 

Programa zvestobe.  

7.3 Pravna podlaga za neposredno trženje je lahko v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih 

podatkov tudi zakoniti interes. Za člane Programa zvestobe bo Elektronabava v času njihovega članstva 

na podlagi zakonitega interesa in z namenom neposrednega trženja z osebno prilagojenimi ponudbami 

obdelovala podatke iz naročniških razmerij, vključenih v posamezen račun Program zvestobe. Osebno 

prilagojene ponudbe vsebujejo tako splošne ponudbe podjetja Elektronabava, ki jih Elektronabava 

posreduje uporabnikom, ko presodi, da bi lahko bile zanimive za posameznega uporabnika, pa tudi 

ponudbe, oblikovane posebej za posameznega uporabnika. Podatke bo Elektronabava obdelovala tako 

za avtomatizirano odločanje o tem, ali je posamezna ponudba za uporabnika zanimiva, kot tudi za 

oblikovanje uporabniških profilov (npr. glede na demografske, sociografske, vedenjske podatke, 

kriterije in obravnave, kot so spol, starost, kraj bivanja, pogostost uporabe storitev, način in čas 

uporabe storitev, spletnih mest in aplikacij, pretekle nakupne navade, lokacija, spletna identifikacija), 

na podlagi katerih bo uporabniku posredovala ponudbe. Pri tem bo Elektronabava obdelovala podatke 

o uporabniku, podatke o nakupih ter podatke o uporabi storitev družbe, na podlagi katerih član 

pridobiva točke Programa zvestobe, in podatke, zbrane v okviru Programa zvestobe. Na tej osnovi bo 
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Elektronabava člana obveščala o ponudbah, in sicer prek e-pošte, klasične pošte, družbenih omrežij, 

aplikacij in spletnih mest družbe. Elektronabava v okviru obdelave osebnih podatkov na podlagi tega 

zakonitega interesa za neposredno trženje ne bo obdelovala prometnih podatkov, ki vključujejo 

podatke o zvezah, ali lokacijskih podatkov.  

7.4 Obdelava podatkov ne vpliva na pravice strank iz pogodbenih razmerij. Če član PZ ne želi več 

prejemati obvestil za neposredno trženje, lahko temu ugovarja s pisno vlogo, poslano na naslov 

Elektronabava d. o. o. , Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana - Črnuče  ali prek e-pošte na 

dpc@lektronabava.si  

 

8. Končne določbe  

8.1 Za vse, kar ni določeno v tem dokumentu, se uporabljajo določila SPP, SNP, Varovanje podatkov, 

Zasebnost in piškotki ter druga določila, objavljena na https://www.elektronabava.si in na 

https://etrgovina.elektronabava.si . 

8.2 Ti Splošni pogoji programa zvestobe »70 za 70« Elektronabave začnejo veljati s 1. 4. 2019 in se 

uporabljajo od tega datuma dalje. Ti pogoji se objavijo in so dostopni na spletnem mestu Elektronabave 

d. o. o. (https://www.elektronabava.si/70-za-70-priloznostni-program-zvestobe-ob-nasi-70-obletnici/). 

https://www.elektronabava.si/
https://etrgovina.elektronabava.si/
https://www.elektronabava.si/70-za-70-priloznostni-program-zvestobe-ob-nasi-70-obletnici/

