PRAVILNIK
O nagrajevanju nakupov, ki ga podjetje Unilever Magyarország kft, Podružnica Ljubljana,
organizira v sodelovanju s trgovsko verigo TUŠ.

1. člen
Nagrajevanje nakupov poteka od 31. maja 2017 in do vključno 30. junija 2017.
1.

Pogoji sodelovanja

V nagrajevanju nakupov lahko sodelujejo vsi prebivalci Slovenije (fizične osebe) razen tistih, ki so zaposleni pri
organizatorju nagrajevanja nakupov in družbi Atlantic Trade d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana.
Organizator nagrajevanja nakupov je Unilever Magyarország Kft. podružnica Ljubljana, Kolinska ulica 3, 1000
Ljubljana.

2. člen
2. Blagovne znamke
Blagovne znamke, ki sodelujejo v nagrajevanju nakupov:



Axe

3. člen
3. Kako sodelovati v nagradnem žrebanju

A)

Račun iz trgovin Tuš, drogerij Tuš in Tuš Cash&Carry, ki dokazuje nakup dveh izdelkov blagovne znamke Axe
ter čitljive osebne podatke pošljite s pripisom »Axe in Pony«, na Unilever, p.p. 262, 1002 Ljubljana.

B)

V nagrajevanju nakupov sodelujejo pošiljatelji, katerih računi bodo prispeli na naveden naslov do vključno
7.7.2017.

C)

Sodelovanje je možno tudi s kratkim spisom do 200 besed: poletje in Axom in Ponyem.

4. člen

4. Prevzem nagrad
A)

Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti, oz. kurirski službi do vključno 7.8.2017.

5. člen
5. Izplačilo nagrade v gotovini
Zamenjava nagrad za gotovino ni možna.

6. člen
6. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih okrog lastništva nagrad. Vsi spori povezani s
pravicami okrog lastništva nagrad ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi,
ki je organizatorju poslala pravilno dokazilo o nakupu s čitljivimi osebnimi podatki.

7. člen
7. Opis nagrade
Skupno število nagrad, ki se jih bo razdelilo: 1 pony, 100 Axe boksarc, 100 Axe paketov.

8. člen
8. Varstvo osebnih podatkov
Sodelujoči v nagrajevanju nakupov izrecno soglaša, da organizator, zbira, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih
osebnih podatkov sodelujočih in nagrajenih, za namene izvedbe te nagradne igre ter obveščanja o nagrajevanju nakupov,
pri čemer se organizator zavezuje z omenjenimi podatki ravnati zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno
zaradi izvedbe nagrajevanja nakupov.

9. člen
9. Pravila nagrajevanja nakupov
Pravila nagrajevanja nakupov so na ogled na www.facebook.com/AXESlovenia. Sodelujoči v nagrajevanju nakupov so
seznanjeni z njenimi pravili, se z njimi izrecno strinjajo in se zavezujejo, da se bodo držali navedenih pravil. V
primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav,
bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Unilever Magyarország Kft,

Podružnica Ljubljana

Ljubljana, 31. maj 2017

