
Pravila in pogoji članstva v POP SMS KLUBU 
 
 
1. Organizator POP SMS KLUBa  
 
Ta pravila določajo način delovanja storitve ''POP SMS KLUB''. Ponudnik in izvajalec storitve je PRO PLUS,  
d. o. o., Kranjčeva 26, 1521 Ljubljana (v nadaljevanju PRO PLUS).  
 
 
2. Opis storitve  
 
Namen storitve je promocija storitev podjetja PRO PLUS. Člani POP SMS KLUBa bodo udeleženi v nagradnih 
igrah, nagradnih žrebanjih in ostalih akcijah podjetja PRO PLUS. Uporabnik se lahko včlani v POP SMS KLUB 
z različnimi ključnimi besedami oz. preko sodelovanja pri različnih SMS nagradnih igrah oz. glasovanjih, in 
sicer tako, da pošlje SMS z določeno ključno besedo na kratko številko 6446. 
 
Včlanitev v POP SMS KLUB ni časovno pogojeno. Uporabnik kadarkoli pošlje ključno besedo POP na 6446 in 
s potrditvijo DA ter posredovanimi podatki, se brezplačno včlani v POP SMS KLUB. 
 
Uporabnik, ki se prijavi v POP SMS KLUB, prejme brezplačno SMS sporočilo za potrditev splošnih pogojev, ki 
jih potrdi tako, da pošlje DA in svoje podatke na kratko številko 6446.  
 
Splošni pogoji uporabe storite vso objavljeni na talent.24ur.com. V kolikor uporabnik na kratko številko 
6446 pošlje SMS sporočilo s svojimi podatki, prejme brezplačno sistemsko SMS sporočilo z obvestilom, da je 
bila prijava v brezplačni POP SMS KLUB uspešna in kako se lahko odjavi. 
 
Vsak član se lahko kadarkoli odjavi iz POP SMS POP KLUBA. To stori tako, da pošlje KLUB STOP na kratko 
številko 6446. 
 
Storitev traja od 15. 2. 2013 do preklica. 

 
 
2. POP SMS KLUB 
 
POP  SMS KLUB je ekskluziven klub za vse, ki želijo prvi izvedeti najbolj vroče novice o projektih, ki jih 
pripravlja medijska hiša PRO PLUS, novice iz sveta zabave, ugodnosti in ostalega aktualnega dogajanja.  Med 
POP TVjem in člani se oblikuje posebna vez, ki daje članom prednost pred nečlani - predvsem v 
INFORMIRANOSTI. Članstvo v klubu je brez obveznosti in brezplačno. 
 
Ekskluzivne informacije lahko izkoristijo na različne načine - kot ugodnosti, popusti ali enostavno uživate v 
tem, da veste stvari, ki jih večina ne ve.  

 
 
3. Cenik SMS/MMS sporočil 
 
Članstvo v POP SMS KLUBU je brezplačno. Kar pomeni, da se vsak uporabnik včlani brez kakršnekoli 
članarine in vsak prejeti SMS, ki ga prejme od POP SMS KLUBA je za uporabnika oz. prejemnika brezplačen. 
 
Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti (Telekom 
Slovenije, Si.mobil, Tušmobil). Ponudnik poti obračunava uporabo storitev za preteklo obračunsko obdobje.  
 
V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, se smiselno 
uporabljajo Splošni pogoji za uporabo storitev omrežja GSM/UMTS družbe Telekom Slovenije d.d., Simobil 
d.d., Tušmobil d.o.o. 
 



Ponudnik storitev lahko spreminja cenik, o tem pa uporabnike obvešča na vseh mestih, kje so objavljeni 
Pogoji in navodila za uporabo storitev. Če bo ponudnik storitev med trajanjem storitve spremenil ceno 
storitve, bo od uporabnikov ponovno pridobil strinjanje za uporabo storitve. 
 
Posredovani SMS-i oz. MMS-i uporabniku kot član POP KLUBa s strani SMS POP KLUBa so brezplačna (0,00 
EUR). 
 
 
4. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov članov POP kluba  
 
Uporabniki, ki pošljejo SMS s ključno besedo za SMS in prejmejo SMS sporočilo s ponudbo za včlanitev v 
brezplačni POP klub, bodo včlanjeni v brezplačni SMS POP KLUB v primeru, da odgovorijo na SMS sporočilo 
in pošljejo svoje podatke. Ko uporabnik pošlje svoje podatke, se strinja s tem, da podjetje PRO PLUS 
obdeluje njegove osebne podatke za namene pošiljanja promocijskih sporočil oglaševalcev, v skladu s 
splošnimi pogoji POP kluba, ki so objavljeni na: xfactor.si Promocijska sporočila oglaševalcev bo 
uporabnikom pošiljal PRO PLUS, ki oglaševalcem v nobenem primeru ne bo posredoval ali omogočil 
vpogleda v bazo podatkov o uporabnikih. PRO PLUS lahko za namene direktnega marketinga izvede 
profiliranje članov POP kluba. Včlanitev v POP klub je prostovoljna. V primeru, če uporabnik svojih podatkov 
ne želi dati, ne postane član POP kluba in ne more prejemati obvestil oglaševalcev. Člani imajo pravico do 
vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov. Vsak član 
se iz POP kluba lahko kadar koli odjavi tako, da na številko 6446 pošlje SMS-sporočilo z vsebino KLUB STOP.  
 

 
5. Reklamacije in podpora 
Uporabnikom je zagotovljena podpora in pomoč na elektronskem naslovu podpora@24ur.com , ob 
delavnikih med 9. in 17. uro pa na brezplačni telefonski številki  080 44 44. 
 
 
Ljubljana, 15. 2. 2013 
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