Podjetje Tondach Slovenija, d.o.o., Boreci 49, SI-9242 Križevci pri Ljutomeru, ki ga
zastopata Jože Štrakl in Maja Milinović, v nadaljevanju organizator nagradne igre, objavlja
pravila sodelovanja v nagradni igri »Tondach se 500 krat povrne«, ki traja od 6.9.2017 do
30.11.2017.

PRAVILA NAGRADNE IGRE
»Tondach se 500 krat povrne«

1. člen
Organizator nagradne igre je Tondach Slovenija d.o.o, Boreci 49, 9242 Križevci pri
Ljutomeru, davčna številka SI79618057. Nagradna igra je pripravljena s ciljem promocije
proizvajalca ter povečanja prodaje izdelkov.
2. člen
Nagradna igra poteka pod naslovom »Tondach se 500 krat povrne« poteka v Sloveniji v
obdobju od 6.9.2017 do 30.11.2017 in poteka na ozemlju Republike Slovenije. Organizator
nagradne igre bo skladno z veljavno davčno zakonodajo obračunal in plačal ustrezno
akontacijo dohodnine ter izvedel njeno prijavo davčnim organom. Vsak sodelujoči v nagradni
igri mora izpolniti vsa polja v prijavi, označena z zvezdico, vključno z davčno številko.
3. člen
Pravila nagradne igre glede razpisanih pogojev, vezanih na sodelovanje v nagradni igri, bodo
objavljena na spletni strani www.nagradnaigra.tondach.si, in sicer od začetka nagradne igre,
dne 6.9.2017 do njenega zaključka, dne 30.11.2017.

4. člen
Nagrada nagradne igre je 15 krat 500 EUR predplačniških plačilnih kartic v skupni vrednosti
7.500 EUR. Vsak udeleženec nagradne igre je lahko prejemnik samo ene predplačniške
plačilne kartice v vrednosti 500 EUR. Dobitnik nagrade mora pridobljeni znesek, naložen na
predplačniški plačilni kartici izkoristiti v roku enega leta od datuma prejema nagrade. Izplačilo
zneska, naloženega na predplačniški plačilni kartici ni mogoče zahtevati v gotovini.
5. člen
V nagradni igri lahko sodelujejo samo fizične osebe, starejše od 18 let, ki so v obdobju od
6.9.2017 do 31.11.2017 kupile najmanj 100m2 katerega koli strešnika Tondach, in so se za
sodelovanje v nagradni igri prijavile preko spletne prijavnice na spletni strani
www.nagradnaigra.tondach.si. Ob prijavi je vsak udeleženec nagradne igre dolžan izpolniti
vsa vprašanja oziroma polja, in sicer ime in priimek, naslov bivališča, pošta in poštna
številka, točno številko telefona, veljaven elektronski naslov, ime in točen naslov trgovine,
kjer je bil opravljen nakup, številko in datum računa.
6. člen
Žrebanje nagrad se bo odvijalo na sedežu podjetja, organizatorja nagradne igre Tondach
Slovenija, d.o.o., Boreci 49, 9242 Križevci pri Ljutomeru, dne 6.12.2017, s pričetkom ob 11.
uri, pod nadzorom tričlanske strokovne komisije, ki bo imenovana s strani vodstva podjetja
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Tondach Slovenija. Tričlanska komisija bo nadzorovala žrebanje po pravilih, navedenih v 4.
členu tega pravilnika, ter o samem poteku in rezultatih žrebanja zapisala tudi uradni zapisnik
o zaključku nagradne igre.
7. člen
Rezultati
žrebanja
nagradne
igre
bodo
objavljeni
na
www.nagradnaigra.tondach.si v roku 8 dni od dneva izvedenega žrebanja.

spletni

strani

8. člen
Dobitniki nagrad bodo o nagradi pisno obveščeni v roku 8 dni od dneva izvedenega
žrebanja.
Vsi udeleženci nagradne igre soglašajo z javno objavo imena in priimka za potrebe
prireditelja oziroma organizatorja nagradne igre. Vsi udeleženci nagradne igre s
sodelovanjem dovoljujejo zbiranje, uporabo in obdelavo njihovih osebnih podatkov (ime,
priimek, naslov, številko telefona) za potrebe organizatorja nagradne igre. Navedene podatke
bo organizator uporabil tudi za potrebe direktnega marketinga. Z izpolnitvijo kupona
nagradne igre pošiljatelj daje soglasje, da sme organizator nagradne igre njegove osebne
podatke za nadaljnjo uporabo in obdelavo. Podatki se lahko uporabljajo, dokler udeleženec
nagradne igre sam ne zahteva, da se ga izbriše iz zbirke teh podatkov.
9. člen
Organizator nagradne igre zagotavlja vse objavljene nagrade iz nagradnega fonda in jamči
za izplačilo oziroma izdajo predplačniških darilnih kartic.
10. člen
Nagrado so dobitniki dolžni prevzeti v roku 40 dni od prejetja pisnega obvestila o prejemu
nagrade.
Če dobitnik nagrade ne dvigne v predpisanem roku, jih je organizator nagradne igre dolžan
ponovno obvestiti v roku 8 dni od preteka roka za prevzem nagrade in določiti novi rok za
prevzem nagrade. Če dobitnik nagrade ne dvigne v novo postavljenem roku, izgubi pravico
do nagrade in nagrada ostane organizatorju nagradne igre.
11. člen
S prevzemom in podpisom dobitnika ob prevzemu nagrade, so izpolnjene vse obveznosti
organizatorja nagradne igre do dobitnika nagrade. Organizator nagradne igre ni civilno ali
kazensko odgovoren za kakršnekoli posledice, ki izhajajo iz nagrade ali koriščenja nagrade.
Vsak nagrajenec lahko prejme nagrado le enkrat.
12. člen
V primeru, da se v igro vključi manj udeležencev kot je razpisanih nagrad in določen denarni
fond nagrade, se izplača toliko nagrad, kot je sodelujočih v nagradni igri. Preostanek
nepodeljenih nagrad iz denarnega fonda, bo organizator namenil za potrebe donacij.
13. člen
Nagradna igra se lahko prekine le v primeru, če nastopijo okoliščine, za katere organizator
nagradne igre ni odgovoren oziroma za katere ni mogel predvideti ali jamčiti. Vse sodelujoče
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v nagradni igri se v tem primeru obvesti preko sredstev javnega obveščanja v dnevnem
časopisju.
14. člen
V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni podjetja, ki je organizator nagradne igre in
prav tako ne njihovi družinski člani.
15. člen
Udeleženec nagradne igre s sodelovanjem v nagradni igri sprejema pravila glede pravic in
obveznosti skladno s tem pravilnikom.
16. člen
Za reševanje sporov, nastalih iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je
pristojno sodišče s sedežem v Murski Soboti.

Boreci, 21.8.2017

Tondach Slovenija d.o.o.
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