Pravila
nagradne
igre
»Pričarajmo
nasmeh«
1.člen
Organizator nagradne igre »Pričarajmo nasmeh« je podjetje Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 10 a,
3000
Celje
(vnadaljevanjuorganizator).
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije, ki so člani Tuš
kluba, z izjemo zaposlenih v podjetju Engrotuš d.o.o., Tuš Holding d.o.o. in Tuš Nepremičnine d.o.o.
ter
povezanihpodjetij.
Nagradna igra poteka od 17. 8. do vključno 24. 10. 2017 v vseh trgovinah in franšizah Tuš.
Podatki
o
poslovalnicahsodostopninaspletnistraniwww.tus.si.

2.člen
Organizatorbovokvirunagradneigrepodelil:
2x
prenosnikLenovoV110vvrednosti239,90€+DDV
2x
tablica
iPad128GBWi-Fivvrednosti388,00€+DDV
2x
iPhone
732GBvvrednosti515,00€+DDV
2x
slušalkeBeatsbyDr.Drevvrednosti
169,00€+DDV
1x
šolski
nahrbtnikpolnpotrebščinvvrednosti31,00€+DDV
Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo obliko izplačila, ali jih prenesti na tretjo
osebo.

3.člen
Sodelovanjevnagradniigrijemogočenaspodajopisannačin:
Z vsakokratnim nakupom 3 izdelkov izbranih dobaviteljev in izbranih izdelkov lastne blagovne znamke
označenih na prodajnem mestu in ob predložitvi Tuš klub kartice se na kupčevi Tuš klub kartici
zabeleži boniteta za sodelovanje v nagradni igri. Večkrat ko kupec kupi izdelke, več bonitet se mu
naloži.
Pri
tehtanih
izdelkihmorakupeckupitikilogramizdelka.
Če
kupec
neželisodelovativnagradniigri,selahkoodjavinatelefonskištevilki0801310.

4.člen
Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat. Vsak sodelujoči lahko prejme le eno nagrado,
ne
glede
navrstonagrade.

Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z
nagradno
igro,sprejematapravilanagradneigreinseznjimistrinja.
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob
posredovanjunapačnihalilažnihpodatkovsstranisodelujočihvnagradniigri.
Udeleženec nagradne igre izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da udeleženec ni
izpolnjeval pogojev sodelovanja; je kršil pravila sodelovanja v nagradni igri; ne želi izpolniti obveznosti
v
skladu
s
pogojiinpravilialijihniizpolnilpravočasno.

5.člen
Žreb
za
nagrade:
Žreb se bo izvedel, 25. 10. 2017, na sedežu podjetja Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000
Celje. 
Žreb bo izveden s posebnim računalniškim programom, ki vsem udeležencem omogoča enake
možnosti
zaizžrebanje.
Izvedbo nagradne igre in samo nagradno žrebanje bo nadzorovala komisija v sestavi treh
predstavnikov organizatorja (trije predstavniki področja marketing). O nagradnem žrebanju se vodi
zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, prisotnih osebah, poteku žrebanja ter
nagrajencih.

6.člen
Rezultati
žrebanjabodojavnoobjavljeni
naspletnistraniwww.tus.si27.10.2017.
Sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo z javno objavo njihovih podatkov (ime in priimek,
kraj prebivališča) na spletni strani www.tus.si z namenom obveščanja o rezultatu žrebanja oziroma
prevzema
nagrade.

7.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.

8.člen
Organizatornagrajenceoprejetjunagradepisnoobvestiprekoposredovaneganaslova.
Nagrajenci, ki prejmejo nagrado, morajo v 7 dneh od prejetja obvestila o prejetju nagrade, na naslov
Engrotuš d. o. o., Cesta v Trnovlje 10 a, 3000 Celje pisno posredovati svoje osebne podatke – ime in
priimek,
naslovterfotokopijodavčneštevilke.

Nagrajenci lahko prevzamejo nagrado po podpisu potrdila o prevzemu nagrade, najkasneje v roku 8
dni
od
dneva,koorganizatorprejmepodatkenavedenevprejšnjemodstavku.
Če nagrajenci ne ne izpolnjujejo pogojev, določenih s to nagradno igro, ne spoštujejo teh pravil, ne
posredujejo pravočasno zgoraj navedenih podatkov oziroma zavrnejo prevzem nagrade, izgubijo
pravico do prejetja nagrade, organizator pa je prost svojih obveznosti do takega nagrajenca.
Organizatorlahkovtakemprimeruponovižrebinnagradopodelinovemuizžrebancu.

9.člen
V primeru nepredvidenih okoliščin lahko organizator brez predhodnega obvestila začasno prekine ali
konča
nagradnoigro.
V primeru, da organizator v posameznem primeru ugotovi zlorabo pri načinu sodelovanja v nagradni
igri, bo organizator take sodelujoče izločil iz sodelovanja v nagradni igri oz. jim v primeru izžrebanja
nagrade
ne
bopodelil.

10.člen
Sodelovanje v tej nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z 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 in za
namene
izvajanjaneposrednegatrženja.
Sodelujoči v nagradni igri se strinja, da Engrotuš d.o.o. tako zbrane podatke obdeluje in uporablja za
namen izvedbe te nagradne igre in za namene neposrednega trženja - ciljnega komuniciranja na
e-poštni naslov ali mobilno telefonsko številko sodelujočega in ga obvešča o akcijah in ugodnostih
podjetja Engrotuš d.o.o. 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
tretjimosebam.
Dokumentacija v zvezi z nagrajenci (osebni podatki, potrdilo o izročitvi nagrade, zapisnik o predaji
nagrade)
se
bohranilaskladnozZVOP-1terzdavčnimiinračunovodskimipredpisi.
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 kadar koli 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
dokumentacijevzvezizizvedbonagradneigreorganizatornehrani.

11.člen
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pravil in pogojev nagradne igre, ki jih bo
objavil
na
spletnistraniwww.tus.si

12.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.

13.člen
Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno,
rešuje
pristojnosodiščevCelju.

Celje,
31.
7.
2017

Organizator:
ENGROTUŠd.o.o.

