PRAVILA IN POGOJI AKCIJSKIH POPUSTOV
7. ODOS KONFERENCA, Velenje, 12.11.2015
1. Podatki o ponudnikih
Ponudniki popustov, so podjetja:
1. PIA informacijski sistemi in storitve, d.o.o., Prešernova cesta 9b, Velenje,
2. JHP projektne rešitve d.o.o., Cesta talcev 5, 1230 Domžale,
3. KALIOPA, Informacijske rešitve d.o.o. Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju skupaj: ponudniki popustov).
2. Namen akcije
Namen akcije je promocija produktov ODOS, eJN in iObčina ter integracije teh produktov.
Akcija poteka od 12.11.2015 do 31.12.2015.
3. Upravičenci do akcijskih popustov
Upravičenci do akcijskih popustov so vse pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se bodo prek svojih
predstavnikov dne, 12. novembra 2015 udeležile 7. ODOS konference v Velenju (v nadaljevanju: konferenca).
4. Pravila in pogoji
Z udeležbo na konferenci, udeleženci (fizične osebe, ki predstavljajo pravne osebe) potrjujejo, da so seznanjeni s pravili
akcije in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo.
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. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.
5. Način sodelovanja
Pravne osebe, z udeležbo vsaj enega predstavnika na konferenci, pridobijo pravico do koriščenja akcijskih popustov
skladno s tem pravilnikom.

6. Splošni popusti za vse udeležence konference
Pravne osebe, ki se preko vsaj enega predstavnika, udeležijo konference, lahko koristijo naslednje popuste:
1. Za občine, ki se do 31.12.2015, odločijo za sklenitev novega ali razširitev obstoječega pogodbenega razmerja s
PIA d.o.o., daje PIA 30 % popust za nakup licence ali 12 mesečni najem licence enega od novih modulov
ODOS po izbiri naročnika.
2. Za občine, ki se do 31.12.2015, odločijo za sklenitev novega pogodbenega razmerja z JHP d.o.o., daje JHP
d.o.o. 30 % popust za 12 mesečni najem aplikacije eJN.
3. Za občine, ki se do 31.12.2015, odločijo za sklenitev novega pogodbenega razmerja s KALIOPA d.o.o., daje
Kaliopa d.o.o. 30 % popust za 12 mesečni najem spletnega GIS-a iObčina z Dinamičnim Modulom ODOS
Popusti se ne morejo koristiti za module in povezave, ki so predmet že obstoječih pogodbenih razmerij z organizatorji.
Popusti veljajo na veljavne cenike vseh ponudnikov. Navedeni popusti se uveljavljajo enkratno na ravni organizacije,
ista občina lahko koristi enkraten popust pri vseh treh ponudnikih.
Popusti se ne seštevajo s popusti iz nagradne igre. Izžrebana občina lahko uveljavi zgornji splošni popust za en modul,
izžrebani popust pa za drugi modul.
7. Način koriščenja popustov
Pravna oseba, ki se je preko svojih predstavnikov udeležila konference, je pridobila pravico do koriščenja akcijskih
popustov, skladno s tem pravilnikom.
Pravna oseba do 31.12.2015, ponudnika popusta obvesti o nakupu ali najemu želene storitve tako, da mu pošlje pisno
naročilo oz. z njim podpiše pogodbo oz. aneks.
8. Obveznosti naročnikov storitev z akcijskimi popusti
Da se popust lahko koristi, je pogoj, da ponudnik storitve prejme naročilo do 31.12.2015. S tem pa je naročnik tudi
zavezan, da dejansko prevzame naročeno storitev. Rok za prevzem storitve določita naročnik in ponudnik v
posameznem pogodbenem razmerju.
9. Varovanje osebnih podatkov
Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev konference, so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
(ZVOP-1).

Udeleženci soglašajo, da ponudniki njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe na
konferenci, uporabijo za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih in
drugih promocijskih aktivnostih organizatorjev nagradne igre).
Udeleženec konference ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov
za namene trženjskih aktivnosti, z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov organizatorja.
Udeleženec konference, organizatorjem dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na
svetovnem spletu z namenom obveščanja o konferenci.
11. Dostop do pravil o akcijskih popustih
Ta pravila so objavljena na spletni strani www.pia.si in izobešena na konferenci. Ta pravila začnejo veljati z dnem
sprejema.
Velenje, dne 26.10.2015
Organizatorji nagradne igre:
PIA d.o.o.

JHP d.o.o.

KALIOPA d.o.o.

