Pravila nagradne igre »VOZIMO Z AVTO KRKO 2016« (v
nadaljevanju: Pravila)
1.

2.
3.

iPodatk
o organiztju
raegdn
igre
Organizator nagradne igre z nazivom »VOZIMO Z AVTO KRKO 2016« (v nadaljevanju: nagradna igra) je
podjetje vA to Krka d.o.o., aC nkarjeva cesta 16, 10 jL ubljana, ID
- št. za DDV: SI66321867, matična številka:
12096 (v nadaljevanju: organizator), v sodelovanju z ostalimi podjetji
»Avto Krka«[1].
eNanm
nagred
igre
Namen nagradne igre je promocija organizatorjeve blagovne znamke »Tehnični pregledi Avto Krka«.
nagred
igre
1DJUDGQDLJUDVHL]YDMDQDREPRÏMX5HSXEOLNH6ORYHQLM
(v
QDGDOMHYDQMXXGHOHŀHQHF MHODKNRYVDNDSROQROHWQDI
Republiki Sloveniji, ki odda pravilno izpolnjeno vstopnico za nagradno igro (v nadaljevanju:
YVWRSQLFD YHQLL]PHGHQRWRUJDQL]DWRUMDSR6ORYHQLM
HSRSRģWLQDVHGHŀRUJ

9QDJUDGQLLJULQHPRUHMRVRGHORYDWLSULRUJDQL]DWRUM
VRURGQLNLGRNDWHUHJDNROLNROHQDYUDYQLYUVWLWHUG
]DRVHEDYVYDģWYXGR
drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza prenehala).

9QDJUDGQLLJULQHPRUHMRVRGHORYDWLSUDYQHRVHEHLQ
in izvedbi nagradne igre.
4.

osdelvanj
v aindgr
igr,
zbiranje
ponkuv
ni potek
nag
raedn
igre
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je v celoti in pravilno (s pravilnimi in resničnimi podatki) izpolnjena in
podpisana vstopnica, ki jo udeleženec dobi v eni izmed poslovnih enot organizatorja, na organizatorjevi spletni
strani.aw vtokrka.si
ali na organizatorjeviFacebook strani. Pravilno izpolnjena vstopnica je tista, ki ima
izpolnjena vsa polja (ime, priimek, rojstni datum, naslov, pošta, telefon, GSM,
e- pošta …), je na njej naveden
datum in vsebuje lastnoročni podpis udeleženca. Tako izpolnjeno vstopnico udeleženec posreduje organizatorju
po pošti ali jo odda osebno na katerikoli enoti organizatorja.
Nakup kateregakoli izdelka ali storitve pri organiza torju ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

6VRGHORYDQMHPYQDJUDGQLLJULXGHOHŀHQHFSRWUMXMHG
strinja in da jih v celoti sprejema.
5.

trajn
graned
igre
1DJUDGQDLJUDVH]DÏQH6RGHORYDQM
HYQDJUDGQLLJULMHPRJRÏHRG
 ]DÏHWHNQDJUDGQHLJUHRE GRYNOMXÏQR
 9RNYLUXQDJUDGQHLJUHERL]YHGHQLKWULQDMV
ÏOHQD3UDYLO2UJ
DQL]DWRUERSULYVDNHPPHVHÏQHPŀUHEDQMXNLE
SUHWHNOLPHVHFXSRģWHYDOYVHGRWHGDMSULVSHOHSULMD
GQHNLVHģHYģWHYDNGRORÏHQHPXŀUHEDQMX

ÎDVWUDMDQMDQDJUDGQHLJUHVHERSRS
RWUHELSRGDOMģDOSRSRWUHELVHERGR
QRYDQDJUDGQDŀUHEDQMDLQGRGDWQHQDJUDGHYQDJUDGQL
GRSROQLODLQSUDYRÏDVQRREMDYLODQDXVWUH]QLKMDYQLK
stran, spletna VWUDQRUJDQL]DWRUMDDOLQDGUXJSULPHUHQQDÏLQ
6.

Nagrjenc
1DJUDMHQHFMHWLVWLXGHOHŀHQHFNLMHELOL]ŀUHEDQY
in oddane vstopnice v nagradno igro (v nadaljevanju nagrajenec).

7.
o
o
o
o
o

Nagridn
ladsk
Nagradnisklad obsega:
12x glavna nagrada –vrednostni bon za »komplet zimskih pnevmatik«, vsak bon v vrednosti 250,00 EUR (vseh
dvanajst bonov ima skupno vrednost 3.000,00 EUR), ki jih prispeva podjetje BARTOG d.o.o., Obrtniška ul.
8210 Trebnje (v nadaljevanju
dobavitelj);
60x promocijska majica vA to Krka;
60x promocijski odsevnik vA to Krka;
60x promocijska kapa Avto Krka;
120x promocijski trak za ključe Avto Krka;
=DSRWUHEHSUYHDOLQHMHSUYHJDRGVWDYNDÏOHQDWHK
]LPVNLKSQHYPDWLNmSRPHQLNRPSOHWģWLULK LK ]LPVNL
EUR, ki jih nagrajenec prevzame pri dobavitelju.

9UHGQRVWQDJUDGHMHPRJRÏHL]NRULVWLWL]JROMLQVDPR
dobavitelja in ne velja z a druge produkte oz. storitve, ki jih ima dobavitelj v svoji ponudbi.

9NROLNRUVHQDJUDMHQHFRGORÏL]DL]ELURSQHYPDWLNN
(85VDPGRSODÏDUD]OLNRYFHQL9NROLNRUSD
atik,
NDWHULKVNXSQDSURGDMQDYUHGQRVWMHQLŀMDRG(
PDWHULDOLKLQSURGXNWLKQDL]SODÏXMHR]L]URÏD

.RULģÏHQMHR]LURPDXQRYÏHQMHQDJUDGH}NRPSOHW]LPVNLK
10. 2017. Po tem datu PXXQRYÏHQMHQDJUDGHSULGREDYLWHOMXQLYHÏ

9VHNRPSOHWH]LPVNLKSQHYPDWLNERPRJRÏHSUHY]HWLSUL
VWUDQLRUJDQL]DWRUMDLQQDQDÏLQNRWMHGRORÏHQRVW
dobaviteljem te nagrade.

1DJUDGQLPRJRÏH]DPHQMDWLQLWL]DKWHYDWLL]SODÏLOD
je lahko nagrajen le enkrat tekom trajanja te nagradne igre. Nagrada ni prenosljiva na 3. osebe.
8.
o
o
o

Pristojn
o i j esk m
Komisija v sestavi treh član
ov, ki so predstavniki organizatorja, ima sledeče pristojnosti:
nadzor poteka nagradne igre in žrebanje nagrajencev, v skladu s temi Pravili,
ukrepanje v primeru suma, da je udeleženec pridobival kupone z izrabo računalniškega znanja ali računalniške
tehnologije, v nasprotju s temi pravili, ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s temi pravili,
izvedba mesečnih žrebanj nagrad.
9NROLNRUNRPLVLMDGRORÏHQHJDXGHOHŀHQFDVXPLQHVSRģW
]DJRYRUDYNDWHUHPLPDPRŀQRVWSRMDV
niti, da je dejansko ravnal v skladu s temi pravili.
8GHOHŀHQHFVHPRUDYWHPSULPHUXYURNXGQLRGSRVO
-SRģWL R
VXPXQHVSRģWRYDQMDWHKSUDYLONRPLVLMLQHVSRUQRGRND]
Pravil. V koliNRUXGHOHŀHQHFWHJDQHGRNDŀHQDQDÏLQNRWJD
RG]RYHQDSR]LYNRPLVLMHJDLPDNRPLVLMDSUDYLFRL]N

.RPLVLMDLPDSUDYLFRGDRGXGHOHŀHQFD]DKWHYDGDUH
organizatorja, LQWRQDQDÏLQNRWJDGRORÏLNRPLVLMDLQYU
XGHOHŀHQHFWHJDQHQDUHGLJDLPDNRPLVLMDSUDYLFRL]

9VDNRPXQLNDFLMD]XGHOHŀHQFHPVHL]YDMDSUHNRNODVLÏ
-SRģWQHJDQDVORYDV
NDWHULPDMHXGHOHŀHQ
HFVRGHORYDO2GORÏLWYHNRPLVLMHJOHGHL]NO
WHUEUH]NDNUģQLKNROLREYH]QRVWLGRXGHOHŀHQFD2UD
zapisnik.

9.

Žrebanja nagrajencev izvede komisija v prostorih uprave organizat
orja, na naslovu Valvasorjeva ulica 37, 5802
Brežice in o žrebanju vodi zapisnik.
ĿUHEDQMDQDJUDGERGRSRWHNDODPHVHÏQR]DYVHYVWRSQL
preteklega meseca, po naslednjem vrstnem redu:
o
o
o
o
o
o

10.

1. žrebanje
–dne 08. 12. 2016, za vse vstopnice, prejete do vključno 30.–11.
2x komplet
2016
zimskih(nagrade
pnevmatik dobavitelja Bartog d.o.o,. vsak komplet v vrednosti 250,0 ,EUR 10x majica, x10 odsevnik, 10x
kapa, 20x trak za ključe);
2. žrebanje
–dne 06. 01. 2017, za vse vstopnice, prejete do vključno 31.–12.
2x komplet
2016
zimskih(nagrade
pnevmatik dobavitelja Bartog d.o.o,. vsak komplet v vrednosti 250,0 ,EUR 10x majica, x10 odsevnik, 10x
kapa, 20x trak za ključe);
3. žrebanje
–dne 03. 02. 2017, za vse vstopnice, prejete do vključno 31.–01.
2x komplet
2017
zimskih(nagrade
pnevmatik dobavitelja Bartog d.o.o,. vsak komplet v vrednosti 250,0 ,EUR 10x majica, x10 odsevnik, 10x
kapa, 20x trak za ključe);
4. žrebanje
–dne 03. 03. 2017, za vse vstopnice, prejete do vključno 28.–02.
2x komplet
2017
zimskih(nagrade
pnevmatik dobavitelja Bartog d.o.o,. vsak komplet v vrednosti 250,0 ,EUR 10x majica, x10 odsevnik, 10x
kapa, 20x trak za ključe);
5. žrebanje
–dne 7.0 40
. 2017, za vse vstopnice, prejete do vključno 31. 03.
–2x 2017
komplet zimskih
(nagrade
pnevmatik dobavitelja Bartog d.o.o,. vsak komplet v vrednosti 250,0 ,EUR 10x majica, x10 odsevnik, 10x
kapa, 20x trak za ključe);
6. žrebanje
–dne 5.0 5.0 0,127 za v
se vstopnice, prejete do vključno 30. 04. 2017
–2x komplet
(nagrade
zimskih
pnevmatik dobavitelja Bartog d.o.o,. vsak komplet v vrednosti 250,0 ,EUR 10x majica, x10 odsevnik, 10x
kapa, 20x trak za ključe);
ĿUHEDQMHQDJUDMHQFHYERL]YUģHQRL]H
-bobna, iz FHORWQHPQRŀLFHYVWRSQLFNLJD
UDÏXQDOQLģNLVLVWHP
Objav

ni

encravgj

Nagrajenec bo objavljen z imenom in priimkom ter s krajem bivanja na spletni strani nagradne
igre, na organizatorjevi spletni strani .aw vtokrka.si
, na organizatorjevi Facebook strani ali na drug
SULPHUHQQDÏLQQDMNDVQHMHGQLRGL]ŀUHEDQMDQDJUD
WXGLSLVQRQDGRPDÏQDVORYVNOLFHP
QDWHOHIRQVNRģWHYLONRSUHNRH
-SRģWHDOLQDGUXJSUL
QDÏLQQDRVQRYLRVHEQLKSRGDWNRYNLMLKMHQDJUDMHQ
-vstopnici.
9NROLNRUMHELO]DQDJUDGRL]ŀUHEDQXGHOHŀHQHFNLQ
nagradni igr LDOLQHL]SROQMXMHSRJRMHY]DSUHY]HPQDJUDGH
QHSUDYLOQRVWLSULVRGHORYDQMXYQDJUDGQLLJULVHL]Y
nagrado.

3ULWRŀEDQDXYUVWLWHYYVH]QDPQDJUDMHQFHYQLPRJRÏD
1.

Prevzm
nagrde
Pogoj za prevzem nagrade je, da nagrajenec soglaša s temi Pravili in da je sodeloval v nagradni igri v skladu s
temi Pravili.
Organizator nagradne igre obvesti nagrajence najprej telefonsko, nato pa se promocijske
QDJUDGHQDJUDMHQFHPSRģOMHMRSRSRģWLQD
JUDMHQFHPSUHMHPQLNRPJODYQLKQDJ
SRģOMHREYHVWLORRL]ŀUHEDQRVWLVNXSDM]YUHGQRVWQLP
nagrajenec prevzame glavno nagrado pri dobavitelju.

Vsi nagrajenci lahko glavne nagrade prevzamejo pri dobavitelju naj kasneje v roku enega (1) leta
RGSULÏHWNDQDJUDGQHLJUHWMQDMNDVQHMHGR

V kolikor organizator nagradne igre ne razpolaga z vsemi potrebnimi osebnimi podatki
QDJUDMHQFDOHWHJD]GRSLVRPL]GUXJHJDRGVWDYNDWHJ
LKVSRURÏL

1DJUDMHQHFMHGROŀDQYWHPSULPHUXRUJDQL]DWRUMXSRVU
7 dni po prejemu obvestila.

2UJDQL]DWRUVLSULGUŀXMHSUDYLFRGDQDJUDGHQHSRGHO
o
o
o
o
o

nagrajenec ne izpolnjuje vseh pogojev za prevzem nag
rade, določenih s temi Pravili ali
nagrajenec prevzem nagrade odkloni ali
se ugotovi, da je nagrajenec sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi Pravili ali
nagrajenec organizatorju ne posreduje potrebnih podatkov v roku ali
nagrajenec ne prevzamenagrade v roku, določenem v 3. odst. tega člena.
V zgoraj navedenih primerih sta organizator in dobavitelj v razmerju do nagrajenca prosta vseh
obveznosti po teh Pravilih.

12.

odgvrntis
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
kakršnekoli posledice, ki bi jih udeleženci utegnili utrpeti zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere
organizator nima vpliva,
kakršnekoli posledice, do katerih utegne priti ob koriščenju nagrade.
Varovnje
oebnihs
podatvk
Vsi osebni podatki, pridobljeni od
udeležencev v postopku te nagradne igre so varovani z določili teh Pravil, s
splošnimi akti organizatorja s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov V
(Z OP - 1) ter aZ konom o elektronskih komunikacijah EK
(Z om).
Udele ŀHQFLL]UHFQRVRJODģDMRGDRUJDQL]DWRUQMLKRYHRV
posredujejo v okviru sodelovanja v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre ter za svoje
WUŀHQMVNHDNWLYQRVWL REYHģÏDQMHRSURGXNWLKVWRULWY
WHÏDMLKWHUGUXJL
SURPRFLMVNLKDNWLYQRVWLKRUJDQL]DWRUMDREYHģÏDQMHR

o
o
13.

8GHOHŀHQHFDOLQMHJRY]DNRQLWL]DVWRSQLNODKNRSLVQR
SRGDWNRY]DQDPHQHWUŀHQMVNLKDNWLYQRVWL]REYHVWLORP
a posreduje na naslov Avto Krka d.o.o,
Cankarjeva 16, 1000 Ljubljana, na e -SRģWQLQDVORY
infoa@ vtokrka.si DOLQDGUXJSULPHUHQQD
Organizator bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovil izbris
osebnih podatkov
QDMNDVQHMHYGQHKRGSUHMHPDSUHNOLFD6WHPNRXG
RVHEQLKSRGDWNRYL]JXELSUDYLFRGRXGHOHŀEHSULŀUHED
Nagrajenec organizatorju izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v vseh vrstah
srHGVWHYMDYQHJDREYHģÏDQMDLQQDVYHWRYQHPVSOHWX]
ŀUHEDQMDR]SUHY]HPDQDJUDGHWHUSURPRFLMHRUJDQL]DW
14.

Dotsp

od pravil
nagred
igre
Trenutno veljavna Pravila nagradne igre so objavljena ter dostopna na organizatorj
evi spletni
strani.aw vtokrka.si
.
9SULPHUXNDNUģQHJDNROLVSRUDDOLQHMDVQRVWLģWHMHMR
morebitnih drugih objav organizatorja, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli dru
gi obliki.

$YWHQWLÏQRWROPDÏHQMHWHK3UDYLOGRORÏDL]NOMXÏQRRUJ
15.

Organizator ne bo upošteval zapoznelih, nepopolno ali napačno izpolnjenih vstopnic. Odločitev organizatorja o
vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna inlja
veza vse udeležence.
2UJDQL]DWRUVLSULGUŀXMHSUDYLFRVSUHPHPEWHK3UDYLO
NRPHUFLDOQLUD]ORJL2YVHKPRUHELWQLKVSUHPHPEDKWHK
obvestil z objavo novih pravil na organizatorjevi splet ni strani .aw vtokrka.si
, na
organizatorjevi Facebook VWUDQLDOLQDGUXJSULPHUHQQDÏLQ1DGDOMH

v nagradni igri po objavi novih Pravil pr DYLOVHģWHMH]DVWULQMDQMHXGHOHŀH
spremembami in za sprejem novih pravil.
=DYVHPRUHELWQHVSRUHL]QDVORYDQDJUDGQHLJUHNLM
VRGLģÏHY/MXEOMDQL
7D3UDYLOD]DÏQHMRYHOMDWL]GQHPVSUHMHPDWM]
dnem 18. 10. 2016 in nadomestijo morebitno
SUHGKRGQRYHU]LMRVSORģQLKSRJRMHY
Organizator: Avto Krka d.o.o.

>@}$YWR.UNDmVH]DSRWUHEHWHKVSORģQLKSRJRMHYVH
AJD d.o.o., Avto Krka CE d.o.o., Avto Krka GRd.o.o., Avto Krka ID d.o.o., Avto Krka KK d.o.o., Avto
Krka LE d.o.o., Avto Krka MB d.o.o., Avto Krka MS d.o.o., Avto Krka NG d.o.o., Avto Krka NM d.o.o.,
Avto Krka PO d.o.o., Avto Krka POM d.o.o., Avto Krka SE d.o.o., Avto Krka TO d.o.o., Avto Krka TP
d.oR$YWR.UND9ΖGRR$YWRFHQWHU$ĢGRR$FH
pregledi d.o.o.

