
SPLOŠNI POGOJI PROMOCIJE „HISENSE TV + T-2 TV“ 

 

1. UVODNE DOLOČBE IN OPIS  

Gorenje GSI, trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Hrvaška ulica 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Gorenje 

GSI), v sodelovanju s T - 2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme 

d.o.o., Verovškova ulica 64A, 1000 Ljubljana  (v nadaljevanju: T-2 ), organizira promocijo z namenom promocije 

televizorjev Hisense, v okviru katere bo Gorenje GSI kupcem kateregakoli televizorja iz 7. točke teh splošnih pogojev, 

podaril kupon za aktivacijo T-2 TV aplikacije, kot sta navedeni v nadaljnjih določilih teh splošnih pogojev, pod pogoji 

in predpostavkami, kot so navedeni v nadaljevanju teh splošnih pogojev.  

 

Kupci televizorja Hisense, ki bodo nakup opravili v obdobju od 15. 11. 2022 do razprodaje zalog, vendar najdlje do 31. 

12. 2022, bodo upravičeni do prejema darila skladno s temi splošnimi pogoji.   

 

Kupci bodo upravičeni do sledečega darila:  

1x Kupon za aktivacijo T-2 TV aplikacije, in sicer za paket »promo T-2 TV  Maxi« za brezplačni ogled za 

6 mesecev  

 

V točki 7 teh splošnih pogojev je naveden seznam modelov in oznak modelov televizorjev, ki so predmet te promocije.  

 

Količina daril je omejena (500 kuponov) in bo podarjena tistim kupcem, ki izpolnjujejo pogoje teh splošnih pogojev 

in se bodo prijavili, preden bodo zaloge pošle. Darilo zagotavlja T-2 in se ga unovči tako, da darilno kodo prejemnik 

kupona vnese ob prijavi na spletni strani https://tv.t-2.net/hisense najkasneje do 15. 3. 2023. 

 

Ta promocija je namenjena samo fizičnim osebam, ki niso naročniki T-2 storitev. Pravne osebe in samostojni podjetniki 

in obstoječi naročniki T-2 storitev nimajo pravice sodelovati pri promociji.  

 

2. NAMEN IN TRAJANJE PRIJAVE NAPRAVE 

Končni kupci, ki so kupili televizor Hisense, definiran v točki 7 teh splošnih pogojev, izključno v obdobju, določenem v 

točki 1 teh splošnih pogojev, se morajo prijaviti za namen sodelovanja v tej promociji, tako da se prijavijo z izpolnitvijo 

obrazca za akcijo »Hisense in T-2 podarjata«, objavljeno od 15. 11. 2022 na spletni strani hisense.si. Stranke, ki nimajo 

dostopa do interneta, lahko pošljejo prijavo na akcijo tudi fizično po pošti na naslov Gorenje GSI d.o.o., Hrvaška ulica 

4, 1000 Ljubljana s kopijo računa, na katerem je razviden datum nakupa ter model Hisense televizorja, ter dopiše 

podatke za dostavo darila (Ime, Priimek, Naslov ali e-mail, na katerega želi prejeti nagrado). Prijavo je potrebno opraviti 

v roku 30 dni od dne nakupa, a v nobenem primeru ne dlje kot do dne 31. 1. 2023.  

 

V primeru, da kupec izpolni pogoje, navedene v točki 1 in 2 teh splošnih pogojev in se uspešno prijavi, je kupec 

upravičen do prejema darila, specificiranega v točki 1 teh splošnih pogojev, če prej ne poidejo zaloge daril. Darilo - 

kupon za aktivacijo T-2 TV aplikacije za paket »promo T-2 TV  Maxi«  bo kupcu poslan v roku 40 dni po e-mail pošti. 

 

https://tv.t-2.net/hisense%20najkasneje%20do%2015


 

 

 

Darilno kodo (kupon) prejemnik kupona vnese ob prijavi na spletni strani T-2 (https://tv.t-2.net/hisense) najkasneje 

do 15.3.2023. 

 

3. POGOJI ZA PRIJAVO  

Vse fizične osebe, ki bodo v času trajanja akcije kupili televizor Hisense z oznako modela, ki je naveden v točki 7 teh 

splošnih pogojev na ozemlju Republike Slovenije in še niso naročniki T-2 storitev, so upravičeni do prijave in sodelovanja 

v tej promociji, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih. 

 

4. POSTOPEK PRIJAVE  

Za namen sodelovanja v tej promociji in kot pogoj za pridobitev pravice do darila iz točke 1 teh splošnih pogojev, se 

mora kupec televizorja Hisense prijaviti skladno z določili teh splošnih pogojev. 

  

Postopek prijave zahteva posredovanje osebnih podatkov kupca, ki so potrebni za uspešno izvedbo prijave. Zbirali se 

bodo sledeči osebni podatki kupca: ime, priimek, pravilen naslov prebivališča kupca, elektronski naslov uporabnika (za 

namen dostave darila) ali fizični naslov, če elektronski ni podan in predložitev (skeniranega) računa z namenom 

potrditve pogojev prijave. Podatki bodo posredovani iz spletne strani Hisense.si na T-2 za ureditev daril. 

 

Poleg zgoraj navedenih osebnih podatkov, mora za namen uspešne prijave kupec Gorenju GSI zagotoviti tudi sledeče 

informacije:  

- model in serijsko številko naprave 

- kopija računa, na kateri je razvidna modelna oznaka Hisense televizorja in datum nakupa v Republiki Sloveniji 

 

S pošiljanjem elektronskega sporočila preko obrazca, navedenega v točki 2 teh splošnih pogojev, kupec razkriva svoje 

podatke Gorenju GSI ter T-2. Gorenje GSI bo preveril, ali je datum nakupa ustrezen glede na pogoje iz točke 1 teh 

splošnih pogojev in ali so izpolnjeni drugi pogoji, določeni v teh splošnih pogojih. S pošiljanjem elektronskega sporočila 

kupec tudi daje svoje izrecno soglasje k uporabi teh splošnih pogojev ter k zbiranju in obdelavi osebnih podatkov 

skladno z določili teh splošnih pogojev.  

 

Če je datum nakupa skladen s temi splošnimi pogoji in če je prijava ustrezna glede na preostala določila  teh splošnih 

pogojev, bo darilo iz točke 1 teh splošnih pogojev dostavljeno kupcu na elektronski naslov, ki ga je ta navedel v 

postopku prijave, in sicer v roku 40 dni, šteto od trenutka izvedbe uspešne prijave.  

 

5. UPORABA OSEBNIH PODATKOV 

Osebni podatki kupca, ki posreduje svoje podatke Gorenje GSI skladno s temi splošnimi pogoji, se bodo zbirali in 

obdelovali skladno s Gorenje GSI Politiko zasebnosti in varstva osebnih podatkov ter temi splošnimi pogoji, kot tudi 

skladno z vso relevantno zakonodajo Republike Slovenije, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov.  

 

https://tv.t-2.net/hisense


Namen zbiranja osebnih podatkov je preverjanje izpolnjevanja pogojev za sodelovanje v predmetni promociji, za namen 

določitve naslova, na katerega bo darilo dostavljeno. 

 

Osebni podatki kupcev, ki se bodo zbirali v okviru predmetne promocije, bodo razkriti sledečim entitetam::  

- Gorenje GSI, trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Hrvaška ulica 4, 1000 Ljubljana, kot upravljalec osebnih 

podatkov; 

- T-2, d.o.o., Verovškova ulica 64A , 1000 Ljubljana, kot obdelovalec osebnih podatkov. 

 

Upravljalec osebnih podatkov in obdelovalec osebnih podatkov bosta z osebnimi podatki ravnala skladno s Gorenje GSI 

Politiko zasebnosti in varstva osebnih podatkov (https://si.hisense.com/varovanje-osebnih-podatkov), Informacijami o 

obdelavi osebnih podatkov v družbi T-2, d.o.o. (https://www.t-2.net/varnost-osebnih-podatkov), kot tudi skladno z 

relevantno zakonodajo Republike Slovenije. 

 

Upravljalec osebnih podatkov bo na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, dopolnil, popravil 

ali izbrisal osebne podatke, če bodo ti nepopolni, netočni ali zastareli, in če obdelava ne bo skladna z zakonom.   

 

T - 2, d.o.o. bo kot obdelovalec osebnih podatkov za preverbe upravičenosti podelitve darila (kupona za aktivacijo T-2 

TV aplikacije) obdeloval njegove osebne podatke, ki jih je sodelujoči posredoval obdelovalcu podatkov te promocije in 

sicer: ime in priimek, elektronski naslov upravičenca. Posredovani osebni podatki se hranijo skladno z Informacijami o 

obdelavi osebnih podatkov v družbi T - 2, d. o. o., dostopnimi na naslovu https://www.t-2.net/varnost-osebnih-

podatkov.  

 

6. PRAVICA DO SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV PROMOCIJE  

Gorenje GSI si pridržuje pravico, da kadar koli in iz kakršnega koli utemeljenega razloga spremeni ta pravila, pri čemer 

mora spremembe nemudoma objaviti. Če te spremembe vključujejo spremembo pogojev uporabe osebnih podatkov, 

bo Gorenje GSI od uporabnikov, ki so družbi Gorenje GSI posredovali svoje osebne podatke v okviru te promocije, 

zahteval soglasje za to spremembo. 

 

7. SEZNAM MODELOV HISENSE TELEVIZORJEV, KI SO PREDMET TE PROMOCIJE  

 

65A9H 

55A85H 

65A85H 

55U86HQ 

65U8HQ 

75U8HQ 

55U7HQ 

65U7HQ 

 

8. OPIS, POGOJI IN NAČIN KORIŠČENJA DARILA 

https://si.hisense.com/varovanje-osebnih-podatkov
https://www.t-2.net/varnost-osebnih-podatkov
https://www.t-2.net/varnost-osebnih-podatkov
https://www.t-2.net/varnost-osebnih-podatkov


Upravičeni kupci s kuponom za aktivacijo T-2 TV aplikacije pridobijo kodo s katero lahko koristijo ugodnost brezplačnega 

ogleda storitve T-2 TV, tj. paketa »promo T2 TV Maxi« za 6 mesecev. Trajanje ugodnosti teče od dneva unovčitve 

kode. Po poteku akcijskega obdobja se storitev samodejno izključi. 

 

Darilno kodo prejemnik kupona vnese ob prijavi na spletni strani T-2 (https://tv.t-2.net/hisense) najkasneje do 15. 3. 

2023. V primeru težav z unovčevanjem kode, upravičeni kupci zadevo naslovijo na elektronski naslov: gs@gorenje.si,  

ter v roku 5 delovnih dni, prejmejo odgovor z rešitvijo. 

 

Pred prijavo (koriščenjem storitve) je kupec seznanjen in mora sprejeti  te splošne pogoje, splošne pogoje za uporabo 

storitve T-2 TV v tujem omrežju (dostopni na spletni strani https://www.t-2.net/splosni-pogoji-podjetja) ter s pravili 

obdelave osebnih podatkov. 

 

Kupec je seznanjen s tem, da je za uporabo storitev T2 TV potreben dostop do svetovnega spleta, ki se obračunava 

skladno s cenikom operaterja, pri katerem ima kupec sklenjeno naročniško razmerje. Kupec si je za delovanje storitev 

v T-2 TV dolžan zagotoviti dostop do svetovnega spleta sam in na lastne stroške. 

 

Storitev T-2 TV omogoča ogled televizijskih programov, skladno z veljavno ponudbo, ki je dostopna na spletni strani 

www.t-2.net. Programska shema programov, ki so zagotovljeni v okviru storitve, se lahko skladno s splošnimi pogoji 

T-2 kadarkoli spremeni. 

 

T - 2, d.o.o. si pridržuje pravico da storitev brezplačnega ogleda T-2 TV kupcu prekine, v kolikor ta televizor Hisense 

vrne (npr. odstop od pogodbe v primeru nakupa na daljavo). V primeru utemeljenih očitkov zlorabe ugodnosti (npr. 

večkratni nakup ter odstop od pogodbe) se mu ugodnost ne podeli oziroma se mu ta prav tako lahko prekine. 

 

T - 2, d.o.o. ne odgovarja za nezmnožnost koriščenja darila v primeru nedelovanja oziroma napak v delovanju 

kupljenega televizorja Hisense ter v primerih višje sile. Kupec v zvezi s koriščenjem darila v nobenem primeru ni 

upravičen do odškodnine oziroma kakršnegakoli denarnega nadomestila (npr. po Samoregulacijskem Kodeksu). 

Podaljšanje brezplačnega obdobja ogleda T-2 TV ni možno. Darilo ni izplačljiva v denarju. Darila ni možno prenesti na 

tretjo osebo.  

 

 

Datum veljavnosti splošnih pogojev: 14. 11. 2022 

https://tv.t-2.net/hisense
mailto:gs@gorenje.si
https://www.t-2.net/splosni-pogoji-podjetja

