
Nagradna igra Schauma, Gliss, Syoss 
 
 

Tuš: Pogoji in pravila za sodelovanje 
 
 

Organizator nagradne igre: 
 
Organizator nagradne igre je Henkel Slovenija d.o.o., Barjanska 54, 1000 Ljubljana.  
 
Trajanje:  
 
Nagradna igra poteka od 11. 05. do 31. 05. 2016 v Tuš trgovinah, Tuš franšizah Tuš drogerijah. Pravila 
nagradne igre bodo ves čas trajanja nagradne igre objavljena na www.tus.si 
 
 
Nagrade: 
  
Med vsemi pravilno prispelimi KUPONI bomo izžrebali 28 srečnežev, ki prejmejo Tuš darilne kartice.  
Nagrade:  

  3 x TUŠ darilna kartica v vrednosti 500 €  

  5 x TUŠ darilna kartica v vrednosti 300 €  

 20 x TUŠ darilna kartica v vrednosti 100 € 
 
Mehanizem nagradne igre: 
 
Prijava za sodelovanje v nagradni igri je mogoče na naslednji način:  
 
Da sodelujoči na naslov organizatorja skupaj z nagradnim kuponom pošljejo originalne račune skupaj s 
svojimi kontaktnimi podatki (ime, priimek, naslov), ki dokazujejo nakup kateregakoli izdelka za nego las 
Schauma, Gliss, Syoss* in barve za lase Syoss v Tuš trgovinah, Tuš franšizah Tuš drogerijah v času 
trajanja nagradne igre. Veljajo samo originalni računi. 
 *izdelki za oblikovanje las Syoss niso vključeni v nagradno igro 

  
  
Vsak posameznik v nagradni igri sodeluje z enim računom le enkrat, z večimi različnimi 
originalnimi računi pa lahko sodeluje tudi večkrat. 
 
Sodelovanje v nagradni igri: 
 
S prijavo udeleženec izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se 
z njimi v celoti strinja. Prav tako se zaveže, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre.  
S prijavo udeleženec izrecno soglaša z zbiranjem osebnih podatkov v marketinške namene in se strinja, 
da jim ta po pošti pošilja ankete, obvestila o akcijah, novih izdelkih in nagradnih igrah. Vsakdo ima pravico 
kadarkoli zahtevati prenehanje obveščanja (v pisni obliki).  
S prijavo se udeleženec izrecno strinja, da bosta v primeru, da bo nagrajen, njegovo ime in priimek 
objavljena na www.tus.si . Organizator se zavezuje osebne podatke varovati v sladu z Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov. Zaposleni v Henkel Slovenija in njihovi ožji družinski člani v nagradni igri ne smejo 
sodelovati. V nagradni igri lahko sodelujejo samo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v 
Sloveniji.  
 
 
 
 
 
 

http://www.tus.si/


Žrebanje nagrad: 
 
Zaključno žrebanje nagrad bo potekalo na sedežu Henkel Slovenija d.o.o., Barjanska 54, 1000 Ljubljana, 
in sicer v torek, 06. 06. 2016 ob 14.00 uri.  
 
 
Nagrajenci: 
 
Nagrad ni mogoče zamenjati, izplačati v gotovini ali prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema 
nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s 
čimer se sodelujoči s prijavo k tej nagradni igri izrecno strinja. Organizator ne sodeluje v sporih glede 
pridobitve lastništva izžrebanih nagrad. Organizator ne odgovarja za nobene napake na nagradah. 
Organizator ni odgovoren za kakršnekoli okvare omrežja, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali 
niso bile prejete. Nagrajenci bodo o prejetju nagrade obveščeni tudi po pošti in sicer najkasneje 30 dni od 
dneva žrebanja.  
 
*Dobitnik je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti 
svojo davčno številko. Za tolmačenje pravil je pristojen izključno organizator nagradne igre.  

 
 


