Pravila nagradne igre
»Osvoji svoj sanjski avto«

1. člen
Organizator nagradne igre »Osvoji svoj sanjski avto« je podjetje Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje
10a, 3000 Celje (v nadaljevanju organizator).
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije, ki so člani Tuš
kluba, z izjemo zaposlenih v podjetju Engrotuš d.o.o. in povezanih podjetij.
Nagradna igra poteka od 18. 11. 2016 do vključno 15. 1. 2017 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:
1x BMW 318d limuzina v vrednosti 20.901,64 EUR + DDV
- Alpine White
- Blago Move v barvi Anthrazite
- Multifunkcijski volan
- Runflat pnevmatike
- Velur preproge
- Varnostni trikotnik in oprema za prvo pomoč
- Notranje obloge Satin Silver mat
- Luči za meglo
- Avtomatska klimatska naprava
- Izklop sovoznikove varnostne zračne blazine
- Zložljivi zadnji vzglavniki
- Oznaka NCAP
- Usnjen športni volan
- 16'' lita alu platišča Star-spoke 391
- Varnostni vijaki platišč
- Odlagalni paket
- Pomični naslon za roke, spredaj
- Naprava za pranje žarometov
- Nadzor pri parkiranju (PDC) zadaj
- Ksenonske luči za dolge in kratke žaromete
- Tempomat z zavorno funkcijo
- Paket luči
1x BMW 318d limuzina v vrednosti 20.901,64,00 EUR + DDV
- Glacier Silver kovinska
- Blago Move v barvi Anthrazite
- Multifunkcijski volan
- Runflat pnevmatike
- Velur preproge
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Varnostni trikotnik in oprema za prvo pomoč
Notranje obloge Satin Silver mat
Luči za meglo
Avtomatska klimatska naprava
Izklop sovoznikove varnostne zračne blazine
Zložljivi zadnji vzglavniki
Ogrevan volanski obroč
Usnjen športni volan
16'' lita alu platišča Star-spoke 391
Varnostni vijaki platišč
Tempomat z zavorno funkcijo
Dodatek za prostoročno telefoniranje z USB vmesnikom
BMW Service Inclusive – 5 let ali 100.000 km
Nemška navodila za uporabo in servisna knjiga
Advantage paket
Sistem za prevažanje daljših predmetov
Odlagalni paket
Pomični naslov za roke, spredaj
Naprave za pranje žarometov
Nadzor razdalje pri parkiranju (PDC) zadaj
Ksenonske luči za dolge in kratke žaromete
Paket luči

1x BMW 316 d limuzina v vrednosti 22.786,88 € + DDV
- Verzija Sport Line
- Bela barva
- Sevotronic
- Runflat pnevmatike
- Varnostni vijaki platišč
- Prikazovalnik tlaka v pnevmatikah
- Preproge iz velurja
- Varnostni trikotnik in oprema za prvo pomoč (proizvajalčeva)
- Sistem za prevažanje daljših predmetov
- Pomični zaslon za roke, spredaj
- Senzor za dež
- Avtomatska klimatska naprava
- Dodatna 12V vtičnica
- Možnost izklopa sovoznikove zračne blazine
- Zložljivi zadnji vzglavniki
- Sistem za klic v sili
- Storitve Teleservices
- Dodatek za prostoročno telefoniranje z USB vmesnikom
- Vzratna kamera
- Deli zunanjosti v izvedbi Aluminium Satinated
- Avtomatska zatemnitev notranjega vzratnega ogledala
- Naprava za pranje žarometov
- LED žarometii
- Pomoč pri vklopu in izklopu dolgih luči
- Instrumentna plošča z dodatnimi vsebinami
- Usnjen športni volan
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17'' lita alu platišča Star-spoke 393
Športna prednja sedeža
Odlagalni paket
Notranje okrasne letve, visoki sijaj
Nadzor razdalje pri parkiranju (PDC), spredaj in zadaj
Asistent za uravnavanje hitrosti z zavorno funkcijo
Paket luči
Service Inclusive – 5 years/100.000 km
Slovenska jezikovna različica
Navodila in servisna knjiga v slovenskem jeziku

21 x iPhone 7 - tedenska žrebanja po 3 x iPhone 7 v vrednosti 618,00 € + DDV (za 1 iPhone 7):
Apple iPhone 7 32GB Black
- Barva: Black
- Kapaciteta: 32 GB
- Dimenzije in teža:
- Višina: 138.3 mm
- Širina: 67.1 mm
- Debelina: 7.1 mm
- Teža: 138 gramov
- Zaslon:
- Retina zaslon s širokim barvnim razponom in 3D Touch tehnologijo
- 4.7 palcev (119,4 mm) po diagonali
- 1334x750 ločljivost pri 326 ppi
- Water resistance: Da
- IP67 po IEC standardu 60529
- Kamera:
- Povsem nova 12MP kamera
- ƒ/1.8 zaslonka
- Do 5x digitalni zoom
- Optična stabilizacija slike
- Live Photos z stabilizacijo
- Zajemanje v širokem barvnem razponu
- Quad-LED True Tone bliskavica
- Samodejno ostrenje s Focus piksli
- Nadzor izpostavljenosti
- Samodejen HDR način
- Panorama (do 63 megapikslov)
- Samodejna stabilizacija slike
- Hiter sosledni način
- FaceTime HD Camera 7MP photos
- ƒ/2.2 zaslonka
- Retina bliskavica
- Zajemanje v širokem barvnem razponu
- 1080p HD video zajemanje
- Samnodejen HDR način
- Zaznavanje obrazov in telesa
- Samodejna stabilizacija slike
- Hiter sosledni način
- Nadzor izpostavljenosti
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Čip: A10 Fusion čip z 64-bitno arhitekturo Vgrajen M10 koprocesor gibanja
Video zajemanje: 4K video zajemanje pri 30 fps 1080p HD video zajemanje pri 30 fps ali 60 fps
Optična stabilizacija slike 2x optični zoom; do 6x digitalni zoom Quad-LED True Tone bliskavica
Kinematska video stabilizacija Stalno samodejno ostrenje Slo-mo video podpora za 1080p pri 120
fps in 720p pri 240 fps Zajemanje s časovnim zamikom s stabilizacijo Zajemanje 8MP fotografij
med 4K videom Zoomiranje med predvajanjem
Mobilno in brezžično povezovanje:
GSM/EDGE
UMTS/HSPA+
DC-HSDPA
CDMA EV-DO Rev. A (nekateri modeli)
LTE Advanced5
802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi with MIMO
Bluetooth 4.2
NFC
Touch ID: Čitalec prstnih odtisov druge generacije vgrajen v novi Home gumb
Pozicioniranje: GPS in GLONASS
Video klici: FaceTime video
Video klici preko Wi-Fi ali mobilne povezave na katerokoli napravo s podporo FaceTime
Avdio klici: FaceTime audio iPhone 7 Plus na katerokoli napravo s podporo FaceTime preko Wi-Fi
ali mobilne povezave
Tipala:
3-osni žiroskop
Merilec pospeška
Senzor bližine
Senzor ambientalne svetlobe
Barometer
SIM kartica: Nano-SIM

Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo obliko izplačila, ali jih prenesti na tretjo
osebo.

3. člen
Sodelovanje v nagradni igri za avtomobile je mogoče na spodaj opisane načine:
1. z zbiranjem nakupov: za vsakih 20,00 € v trgovinah in franšizah Tuš, pri čemer mora sodelujoči ob
nakupu predložiti Tuš klub kartico, prejme kupec nalepko za zbirni kuponček
2. z nakupom označenih izdelkov: Kupec ob predložitvi Tuš klub kartice pri nakupu posebej označenih
izdelkov prejme nalepko. Ob nakupu enega izdelka kupec prejme eno nalepko.
Izdelki, z nakupom katerih se sodeluje v nagradni igri in pridobi nalepke, so označeni na prodajnem
mestu v poslovalnicah.
Kupci pridobijo zbirni kartonček v vseh poslovalnicah. Kupec mora za sodelovanje v nagradni igri
zbrati 9 nalepk in vpisati zahtevane kontaktne podatke: ime in priimek, e-naslov, številka mobilnega
telefona, naslov ter številke Tuš klub kartice. Podatek o e – naslovu in/ali številko mobilnega telefona
ni potreben, če kupec z njima ne razpolaga. Zbirni kartonček z vsemi 9 zbranimi nalepkami, vstavi v
škatlo v poslovalnici, ki je namenjena zbiranju kupončkov, in s tem sodeluje v nagradni igri.
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Zbiranje nalepk poteka od, 18.11.2016 do 15.1.2017 v vseh trgovinah in franšizah Tuš. Podatki o
poslovalnicah so na voljo na spletni strani www.tus.si.

Sodelovanje v nagradni igri za iPhone 7 je mogoče na spodaj opisane načine:
1. z nakupom označenih izdelkov
Kupec pri hkratnem nakupu 3 označenih izdelkov ob predložitvi Tuš klub kartice prejme boniteto na
Tuš klub kartico. Po koncu tedenskega žrebanja se bonitete izbrišejo in potrebno je ponovno zbiranje
nakupov izdelkov za sodelovanje v novem tedenskem žrebanju.
Izdelki, z nakupom katerih se sodeluje v nagradni igri in pridobi nalepke, so označeni na prodajnem
mestu v poslovalnicah.

4. člen
Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat. Vsak sodelujoči lahko prejme le eno nagrado,
ne glede na vrsto nagrade (iPhone ali avtomobil).
Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z
nagradno igro, sprejema ta pravila nagradne igre in se z njimi strinja.
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob
posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani sodelujočih v nagradni igri.
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 pogoji in pravili ali jih ni izpolnil pravočasno.

5. člen
Žreb za avtomobile:
Žreb se bo izvedel, 21. 1. 2017, v Planetu Tuš Celje, na naslovu Mariborska 128, 3000 Celje.
Izvedbo nagradne igre in samo nagradno žrebanje bo nadzorovala komisija v sestavi treh
predstavnikov organizatorja (dva predstavnika marketinga in en predstavnik pravne službe). O
nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, prisotnih
osebah, poteku žrebanja ter nagrajencih.
Žreb za iPhone 7:
Nagradna žrebanja bodo potekala:
- Prvo žrebanje: 26. 11. 2016,
- Drugo žrebanje: 3. 12. 2016,
- Tretje žrebanje: 10. 12. 2016,
- Četrto žrebanje: 17. 12. 2016,
- Peto žrebanje: 24. 12. 2016,
- Šesto žrebanje: 31. 12. 2016,
- Sedmo žrebanje: 7. 1. 2017.
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Žreb se bo izvedel na sedežu organizatorja s pomočjo računalniškega programa, ki vsem
sodelujočim omogoča enake možnosti izžrebanja.
Izvedbo nagradne igre in samo nagradno žrebanje bo nadzorovala komisija v sestavi treh
predstavnikov organizatorja (dva predstavnika marketinga in en predstavnik pravne službe). O
nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, prisotnih
osebah, poteku žrebanja ter nagrajencih.

6. člen
Rezultati žrebanja za iphone 7 bodo javno objavljeni na spletni strani www.tus.si.:
- Prvo žrebanje: 29. 11. 2016,
- Drugo žrebanje: 6. 12. 2016,
- Tretje žrebanje: 13. 12. 2016,
- Četrto žrebanje: 20. 12. 2016,
- Peto žrebanje: 27. 12. 2016,
- Šesto žrebanje: 3. 1. 2017,
- Sedmo žrebanje: 10. 1. 2017.
Rezultati žrebanja za avtomobile bodo javno objavljeni, 24. 1. 2017, na spletni strani
www.tus.si.
Sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo z javno objavo njihovih podatkov (ime in
priimek,naslov) na spletni strani www.tus.si z namenom obveščanja o rezultatu žrebanja oziroma
prevzema nagrade.

7. člen
Vrednost nagrad predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o
dohodnini, zato 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
Organizator nagrajence o prejetju nagrade pisno obvesti preko v kontaktnem obrazcu posredovanega
naslova.
Nagrajenci, ki prejmejo nagrado, morajo v 7 dneh od prejetja obvestila o prejetju nagrade, na naslov
Engrotuš d. o. o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje pisno posredovati svoje osebne podatke – ime in
priimek, naslov ter davčno številko.
Nagrajenci lahko prevzamejo nagrado po podpisu potrdila o prevzemu nagrade, najkasneje v roku 8
dni od dneva, ko organizator prejme podatke navedene v prejšnjem odstavku.
Nagrajenci, ki kot nagrado prejmejo enega izmed avtomobilov, nagrado prevzamejo v Avto hiši
Selmar Celje, Mariborska 119, 3000 Celje.
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Če nagrajenci ne posredujejo pravočasno zgoraj navedenih podatkov oziroma zavrnejo prevzem
nagrade, izgubijo pravico do prejetja nagrade, organizator pa je prost svojih obveznosti.

9. 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.

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 izvajanja neposrednega trženja.
Sodelujoči v nagradni igri se strinja, da Engrotušu d.o.o. tako zbrane podatke obdeluje in uporablja za
namen 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. ter uporablja
njegove kontakte tudi za druge oblike neposrednega trženja. 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 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 dokumentacije v zvezi z izvedbo nagradne igre organizator ne hrani.

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

Celje, 16.11.2016

Organizator:
ENGROTUŠ d.o.o.
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