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SODELOVANJE POMURSKEGA SEJMA d. o. o. in 

AVTOBUSNEGA PROMETA Murska Sobota d.d. 

SEJEM AGRA v GORNJI RADGONI 

 21. – 26. avgusta 2021 

1. POPUST PRI NAKUPU SEJEMSKE VSTOPNICE AGRA OB PREDLOŽITVI AVTOBUSNE 

VOZOVNICE AVTOBUSNEGA PROMETA Murska Sobota d.d. 

Popust se uveljavlja na podlagi predložene vozovnice prevoznika AVTOBUSNI 

PROMET Murska Sobota d.d. na prodajnem mestu vstopnic Pomurskega sejma 

d.o.o. v času od 21. do 26. avgusta 2021. 

Vzorec vozovnice: 

 

 

 

 

 

 

Podatki na vozovnici, ki izkazujejo upravičenost do popusta: 

- vozovnica je izdana za javni linijski prevoz, ki ga izvaja  AVTOBUSNI 

PROMET Murska Sobota d.d., 

- datum in čas koriščenja avtobusne vozovnice mora biti v času 

trajanja sejma AGRA v obdobju od 21. avgusta od 9.00 ure do 26. 

avgusta 2021 do 12.00 ure; 

- relacija prevoza se mora nanašati na prevoz v G. Radgono. 
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V kolikor vozovnica ustreza navedenim kriterijem, prodajalec sejemskih vstopnic  

izda vstopnico s popustom po ceni 5,00 EUR. Za eno avtobusno vozovnico se izda 

ena sejemska vstopnica s popustom. Vozovnico prodajalec shrani kot dokazilo za 

upravičenost popusta. 

 

2. NAGRADNA IGRA »ZELENA MOBILNOST« 

Obiskovalci sejma AGRA, ki se bodo z avtobusom AVTOBUSNEGA PROMETA Murska 

Sobota d.d. pripeljali v Gornjo Radgono in  predložili avtobusno vozovnico na 

blagajnah sejma AGRA, lahko sodelujejo v nagradni igri za sledeče nagrade: 

- 3-dnevni najem apartmaja sonček za 4 osebe v Moravskih toplicah, 

- 10 x priročna vrečka nahrbtnik. 

Če vozovnica ustreza kriterijem navedenih v 1. točki tega obvestila, prodajalec 

sejemskih vstopnic stranki preda prednatisnjeni kupon za sodelovanje v nagradni 

igri »ZELENA MOBILNOST«. V kolikor stranka želi sodelovati v nagradni igri in se 

strinja s pravili in pogoji nagradne igre objavljenimi na spletni strani www.apms.si 

izpolni podatke na kuponu: 

- priimek in ime, 

- naslov, 

- poštna št. in kraj, 

- telefon, 

- lastnoročni podpis. 

Izpolnjen in podpisan kupon udeleženec nagradne igre preda prodajalcu vstopnic 

na sejmu AGRA v času od 21. 8. 2021 od 9.00 ure naprej, do vključno 26. 8. 2021, do 

12.00 ure. Prodajalec vstopnic pred stranko vloži kupon v zapečateno škatlo. Škatle 

ostanejo zapečatene vse do  žrebanja, ki se bo odvijalo v četrtek, 26. 8. 2021 ob 14. 

uri na sejmu AGRA v G. Radgoni.  

Nagrajenci bodo o prejetju in prevzemu nagrade obveščeni po pošti in objavljeni na 

spletnih straneh www.apms.si od 01. 09. 2021 naprej. 
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