NAGRADNA IGRA »GILLETTE FUSION PROGLIDE FLEXBALL«

1. člen
Organizator akcije je podjetje DOMIO d.o.o., Ulica Lojzeta Spacala 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju tudi
organizator) objavlja nagradne igre »GILLETTE FUSION PROGLIDE FLEXBALL«, kot opredeljeno v nadaljevanju.
Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p. v akciji ne morejo sodelovati.
V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki sprejmejo
pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Šteje se, da s samim 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 15.7.2015 do vključno 15.8.2015 do 24.00 ure v trgovinah in franšizah Tuš ter Tuš
drogerijah.

2. člen
Sodelovanje v nagradni igri
1. Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno v obdobju od 15. 7. 2015 do 15. 8. 2015 v trgovinah Tuš ali Tuš
drogerijah opraviti nakup brivnika Gillette Fusion Proglide Flexball.
Z računom nakupa in izpolnjenim kuponom lahko sodelujete v nagradnem žrebanju, v katerem bomo podelili
20 telefonov iPhone 6 (64 Gb).
2. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradnem žrebanju. Sodelujete lahko tudi tako, da z minimalno 1500 znaki
opišete vašo izkušnjo z brivniki Gillette in opis priložite izpolnjenemu kuponu.
3. člen
V nagradni igri lahko sodelujete kolikorkrat želite, vsakič pa morate poslati nov račun ali nov opis vaše izkušnje z
brivniki Gillette. Posameznik je v nagradni igri lahko izžreban le enkrat.
Izpolnjen kupon s priloženim računom nakupa brivnika Gillette Fusion Proglide Flexball ali kupon z opisom vaše
izkušnje z brivniki Gillette v obsegu najmaj 1500 znakov najkasneje do 20. 8. 2015 pošljite na naslov:
Domio d.o.o., Gillette Tuš, Ulica Lojzeta Spacala 2, 1000 Ljubljana.
4. člen
Nagradno žrebanje bo 28. 8. 2015 v prostorih Orbico d.o.o., Verovškova 72, 1000 Ljubljana v prisotnosti 3članske komisije.
Odločitev komisije pri žrebanju je dokončna in nepreklicna. Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug
dobitek.
Nagrajence bo organizator nagradne igre obvestil po pošti ter nagrade prijavil pristojnemu davčnemu uradu v
Sloveniji.
Nagrajenec bo o načinu prevzema nagrade in rokih za prevzem obveščen po pošti. Nagrajenci bodo objavljeni
na www.tus.si.
Nagrajenec mora za prevzem glavne nagrade posredovati svoje ime, priimek, točen naslov, rojstni datum in
davčno številko.

5. člen
Dodatne informacije dobite po telefonu na številki 040 470 331 vsak dan od ponedeljka do petka od 9. do 14.
ure. Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov.

6. člen
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Ljubljani.
Ljubljana, 3.7.2015

DOMIO d.o.o.

