
  

Pravila nagradne igre: Europarkova avantura z Espaceom 

1. Organizator nagradne igre je podjetje Štajerski Avto Dom d.o.o., Tržaška c. 38, 2000 Maribor.  

2. V nagradni igri lahko sodelujejo zgolj polnoletne fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. 

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju nagradne igre, kot tudi ne njihovi ožji 

sorodniki.  

3. V nagradni igri sodelujejo tisti posamezniki, ki nam na promociji, ki jo imamo v Europarku zaupajo 

katera je njihova najljubša pesem in pustijo osebne podatke. Nagradna igra poteka od 21. marca do 

27. marca 2016.  

Med vsemi sodelujočimi v nagradni igri bomo izžrebali osebo, ki bo prejela nagrado. Zmagovalca 

bomo kontaktirali preko telefona, njegovo ime pa objavili tudi na Facebooku. V  primeru, da se ne 

oglasi, ima en teden časa, da nam vrne klic in pride po nagrado.  

4. Vsi osebni podatki udeležencev bodo s strani organizatorja nagradne igre varovani v skladu z 

veljavnimi predpisi o varovanju osebnih podatkov.  

5. Nagrada: Paket presenečenja.  

6. Nagrade ni možno zamenjati za drugo nagrado ali gotovino, prav tako ni možno z doplačilom 

zamenjati vrste ali tipa nagrade. 

 7. Zapisnik o nagrajencu nagradne igre se hrani pri organizatorju nagradne igre. Rezultati nagradne 

igre so dokončni in pritožba nanje ni možna. Nagrajenec bo objavljen na Facebook strani 

organizatorja.  

8. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: - se pojavi utemeljen dvom v istovetnost 

podatkov udeleženca ali - se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje vseh pogojev, določenih v teh 

pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je 

izžreban v nasprotju s temi pravili.  

9. Vsi sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da so v primeru prejema nagrade njihovi podatki (ime, 

priimek) javno objavljeni.  

10. Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila nagradne igre. V primeru spremembe, bo le ta 

vidna na spletni strani in Facebook strani organizatorja.  

11. Nagrajenec je po zakonu davčni zavezanec, zato je dolžan pisno predložiti organizatorju nagradne 

igre svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko). Akontacijo dohodnine plača 

organizator.  

12. Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije.  

13. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je 

pristojno sodišče v Mariboru.  

14. Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani www.stajerski-avtodom.si. 


