
Pravila nagradne igre  
»Srečka smrečka« 

 

1. člen 
  
Organizator nagradne igre »Tuš srečka« je podjetje Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 10 a,              
3000 Celje (v nadaljevanju organizator, ki je tudi upravljavec zbirke osebnih podatkov            
nagradne igre. Pravila nagradne igre so objavljena na spletnih straneh organizatorja           
nagradne igre. 
  
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije in osebe s tujim              
državljanstvom s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te            
splošne pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri               
sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema pravila nagradne igre in               
se z njimi strinja. 
  
Nagradna igra poteka od 25. 11. do vključno 31. 12. 2020 v vseh trgovinah in franšizah                
Tuš. Podatki o poslovalnicah so dostopni na spletni strani www.tus.si. 
 

2. člen 
 
Organizator bo v okviru nagradne igre podelil:  
 

- 15 % nakupa vam vrnemo ob nakupu nad 20 € kot D*NAR na vašo Tuš klub kartico 
- 100 x letna vinjeta v vrednosti 110 € z DDV 
- 200 x vrednostna kartica v vrednosti 40 € z DDV 
- 50 x vrednostna kartica v vrednosti 100 € z DDV 
- 20000 x Zlata kava, 100 g 
- 1000 x razkužilo za roke You,100 ml 
- 10000 x mineralna voda Tuš, 1,5 l 
- 10 x iPhone 11 vrednosti 570 € z DDV 
- 10 x prenosnik v vrednosti 280 € z DDV 
- 40 x tiskalnik v vrednosti 70 € z DDV 
- 10 x robotski čistilnik v vrednosti 300 € z DDV 
- 2 x darilni bon za potovanje v vrednosti 1500 € z DDV 
- 10 x tečaj varne vožnje v vrednosti 100 € z DDV 
- 20000 x 50% popust na piščančji narezek Delatera Delamaris, 150 g 
- 20000 x 50% popust na kapsule Dash Spring Bloom, Orbico, 15/1 
- 1000 x cappuccino Irish Cream, Barcaffè, 10/1, 180 g 

  
3. člen 

 
Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na spodaj opisan način: 
 

1. Kupec za 25 € nakupa prejme srečko. V pogoj 25 € se ne šteje nakup tobačnih                
izdelkov in pripomočkov, nakup darilnih kartic in plačilo položnic. 

2. Kupec za vsake 3 enake ali različne izdelke izbranega dobavitelja v času trajanja             
aktivnosti prejme 1 srečko. 

Pri tehtanih izdelkih mora kupec kupiti 20 dag izdelka. 



 
Nagradna igra se odvija v trgovinah in franšizah Tuš. Tuš klub kartica je pogoj za               
sodelovanje.  
 
  

4. člen 
  
Ko stranka prejme srečko, odstrani premaz, pod premazom je opis nagrade in EAN koda.              
Nagrado lahko izkoristi ob naslednjem nakupu ob predložitvi TK kartice. V trgovini se lahko              
unovči popust na nakup, popuste na blagovne znamke in izdelke ter gratis izdelke.             
Pridobivanje srečk traja od 25. 11. do 31. 12. 2020. Zadnje srečke se izdajo 31. 12. 2020                 
oziroma do razdelitve zalog. 
 
Srečko s popustom na nakup, izdelek, blagovno skupino ali gratis izdelek se lahko unovči na               
blagajni do 31. 12. 2020 ali do 31. 1. 2021. Na posamezni srečki je zapisano do kdaj jo je                   
potrebno unovčiti. Za prevzem nagrad večje vrednosti se dogovorite na kontaktu           
sreckasmrecka@tus.si najkasneje do 31. 1. 2021. Kupec se tako obrne skupaj s podatki na              
sreckasmrecka@tus.si, kjer prejme nadaljna navodila za prevzem nagrade. 
 
Zamenjava srečke z gotovino ni možna. Strgana ali kakorkoli poškodovana srečka na kateri             
ni razvidna vrednost dobitka, je neveljavna srečka. Srečka ni prenosljiva na drugo osebo. 
 
Ko kupec unovči prejeto srečko, se boniteta s skeniranjem EAN kode na srečki odšteje od               
strankinih bonitet na TK kartici.  
 
Srečke, ki so pridobljene z nakupi v fizičnih poslovalnicah Tuša, se lahko koristijo le v fizičnih.                
Srečke, ki jih stranka prejme z nakupi v spletnem supermarketu Hitrinakup.com, lahko koristi             
samo na hitrinakup.com. 
  
 

5. člen 
 
Če vrednost nagrad predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom             
Zakona o dohodnini, organizator igre od tega zneska obračuna in plača akontacijo dohodnine             
v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25% v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini                 
in 321. členom Zakona o davčnem postopku. 
  

6. člen 
 
V primeru nepredvidenih okoliščin lahko organizator brez predhodnega obvestila začasno          
prekine ali konča nagradno igro.  
 
V primeru, da organizator v posameznem primeru ugotovi zlorabo pri načinu sodelovanja v             
nagradni igri, bo organizator takega sodelujoče izločil iz sodelovanja v nagradni igri.  
 
Organizator si pridržuje pravico, da nagrado ne podeli, če: 

- se pojavi dvom v istovetnost podatkov udeležencev 
- se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v pravilih ali je sodeloval v              

nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre. 
 

7. člen 

mailto:srecka@tus.si


  
Sodelovanje v tej nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z              
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07; v nadaljevanju ZVOP-1), da              
organizator igre hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja             
te nagradne igre, za obveščanje nagrajenca o prejetju nagrade ter načinu prevzema            
nagrade.  
Pridobljene osebne podatke bo organizator te nagradne igre skrbno varoval in uporabljal v             
skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval                 
tretjim osebam.  
 
Dokumentacija v zvezi z nagrajenci (osebni podatki, potrdilo o izročitvi nagrade, zapisnik o             
predaji nagrade) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi. 
 
Sodelujočim v nagradni igri so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa,             
kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.            
Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli pisno zahtevajo, da se njihovi podatki začasno ali              
trajno prenehajo uporabljati za namene neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na            
naslov Engrotuš d. o. o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje. Najkasneje v 15-ih dneh po                
prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene           
neposrednega trženja, v nadaljnjih 5-ih dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi               
z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov. 
 
Ostale dokumentacije v zvezi z izvedbo nagradne igre organizator ne hrani. 
 
 

8. člen 
 
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pravil in pogojev nagradne igre,             
ki jih bo objavil na spletni strani www.tus.si 
 

9. člen 
  
Za tolmačenje posameznih členov teh pravil je pristojna izključno komisija, ki za posamezna             
mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo organizatorja. Morebitne            
napake pri izvedbi nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi              
poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve pravil nagradne igre lahko komisija razveljavi            
nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi. 
  

10. člen 
  
Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo, ki jih ni mogoče rešiti                
sporazumno, rešuje pristojno sodišče v Celju. 
  
  
Celje, 17. 11. 2020 
 

ENGROTUŠ d.o.o. 

http://www.tus.si/

