SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE A-MB D.O.O.¨Z A-MB DO NAGRADE¨ (v nadaljevanju: pravila nagradne igre)
Organizator nagradne igre je podjetje A-MB d.o.o., Jadranska cesta 25, 2000 Maribor, Slovenija, matična štev.: 5044880, ID št. za DDV:
SI88445011 (v nadaljevanju: organizator), z namenom promocije blagovne znamke A-MB TEHNIČNI PREGLEDI.
1. Pogoji sodelovanja
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije (v nadaljevanju: udeleženci) in ki soglašajo s
pravili nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovati pravne osebe, prav tako ne fizične osebe, ki so v času trajanja nagradne igre
zaposlene v družbi A-MB d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero živi v skupni življenjski skupnosti, ki je po
predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in
sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega). Za sodelovanje v nagradni igri ni starostnih omejitev. Mladoletne osebe zastopajo starši ali
drugi zakoniti zastopniki. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre, ter da se z njimi
strinjajo in jih v celoti sprejemajo. Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani http://www.a-mb.si in v prostorih za registracije vozil
in sklepanje avtomobilskih zavarovanj organizatorja (v nadaljevanju: poslovni prostor).
2. Način sodelovanja v nagradni igri in potek nagradne igre
V nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki v celoti, pravilno in z resničnimi podatki, izpolni, podpiše in odda nagradni kupon (v nadaljevanju:
kupon), ki ga pred tem prejme v poslovnem prostoru v A-MB d.o.o., Jadranska cesta 25, Maribor, ali v A-MB d.o.o. PE Celje, Mariborska
cesta 166, Celje. Nakup kateregakoli izdelka ali storitve pri organizatorju ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Kupon mora biti v
poslovnem prostoru oddan osebno in med delovnim časom organizatorja, v obdobju od 01.03.2021 do vključno 26.06.2021. En udeleženec
lahko za eno tedensko žrebanje odda le en kupon. Vsi oddani kuponi, tudi če so že bili izžrebani za tedensko nagrado, sodelujejo v
nagradnem žrebanju glavne nagrade.
V primeru, da nagradni kupon ni veljaven (npr. zaradi nepopolnih ali nečitljivih podatkov na kuponu ipd.), ali je bil za nagrado izžreban
nagrajenec, ki ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v nagradni igri ali ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se bo žrebanje za
posamezno nagrado ponovilo.
3. Čas trajanja nagradne igre
Nagradna igra se začne 01.03.2021 ob 7.00 uri in traja do 30.6.2021 do 19.00 ure. V tem obdobju bo izvedenih 17 tedenskih žrebanj, za
tedenske nagrade, za vsako lokacijo posebej in eno zaključno žrebanje za glavno nagrado, v poslovnem prostoru v Mariboru, hkrati za obe
lokaciji. Vsa žrebanja bodo izvedena med delovnim časom organizatorja. Nagrajenec je tisti udeleženec, ki je izžreban v skladu s pravili
nagradne igre (v nadaljevanju: nagrajenec).
Tedensko žrebanje nagrad bo izvedeno vsak torek med 7.00 in 19.00. V tedenskem žrebanju sodelujejo vsi kuponi, ki so bili v poslovnem
prostoru oddani v predhodnem tednu, od ponedeljka od 7.00 ure do vključno sobote do 12.00 ure. Nagradno žrebanje za prvi teden
(01.03.2021-06.03.2021) bo izvedeno v torek 09.03.2021. Nagradno žrebanje za oddane kupone v zadnjem tednu (21.06.2021-26.06.2021),
bo izvedeno v torek 29.06.2021. Tedensko nagradno žrebanje, ki bi moralo biti izvedeno v torek 27.04.2021, bo zaradi praznika izvedeno
naslednji delovni dan 28.04.2021. Zaključno žrebanje glavne nagrade bo izvedeno v sredo 30.06.2021.
V tedenskem žrebanju se najprej izžreba zaporedna številka nagrade. Nato se izžreba nagrajenec, ki prejme tedensko nagrado pod
zaporedno številko izžrebane številke nagrade.
4. Nagradni sklad, komisija in izplačilo nagrad
Nagradni sklad obsega skupaj 35 nagrad in sicer: 34 nagrad za tedenska žrebanja (17 nagrad za žrebanje v Mariboru in enakih 17 nagrad za
žrebanje v Celju), ter ena glavna nagrada za zaključno žrebanje. V prvih osmih žrebanjih so v nagradnem skladu nagrade pod zaporedno
številko od 2 do 9. V naslednjih devetih žrebanjih so v nagradnem skladu nagrade pod zaporedno številko 10-18.
Nagrade so navedene v prilogi. Nobene od nagrad ni mogoče zamenjati za drugo nagrado ali druge ugodnosti, niti ni mogoče zahtevati
izplačila njene denarne protivrednosti. Nagrade nagrajenec ne more prenesti na tretjo osebo.
Vsakokratno žrebanje tedenskih nagrad in glavne nagrade, poteka v navzočnosti tričlanske komisije, ki jo imenuje organizator in ki nadzira
potek izvajanja nagradne igre. Komisija ima pravico, da od udeleženca in/ali nagrajenca zahteva, da se identificira z osebnim dokumentom
in tako potrdi resničnost svojih navedb in trditev in to v rokih in na način, kot ga določi komisija. V kolikor udeleženec tega ne stori, ga lahko
komisija izključi. Komunikacija udeležencev in komisije lahko poteka po telefonu in/ali elektronski pošti, ki ju je navedel udeleženec. O
poteku posameznega žrebanja bo komisija sestavila zapisnik. Zapisniki žrebanja, ki jih bo pripravila komisija in seznam udeležencev, se
bodo hranili na sedežu organizatorja. Če med komisijo nastane spor glede posamezne odločitve, komisija odloča z večino, pri čemer ima
vsak član en glas.
5. Obveščanje nagrajencev, objava nagrajencev in prevzem nagrade
Objava imena in priimka, ter kraja bivanja nagrajencev, ki bodo prejeli tedensko nagrado in glavno nagrado, bo na spletni strani
http://www.a-mb.si. Nagrajenci bodo o žrebanju obveščeni po telefonu ali po navadni pošti ali po elektronski pošti in sicer najkasneje v
roku 7 dni po žrebanju. Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev ni mogoča.
Nagrajenci dovolijo objavo svojega imena in priimka, ter kraja bivanja in svojih fotografij na spletni strani družbe, http://www.a-mb.si, na
javnih družbenih omrežjih (Facebook, Twitter, itd.), reklamnem in propagandnem materialu družbe A-MB d.o.o. (letaki, dopisi, obvestila
itd.), v poslovnih prostorih in drugih prostorih A-MB, ter v drugih javnih medijih (časopisi, revije, roto panoji, jumbo panoji, transparenti
itd.), s podpisom izjave na kuponu.
Za objavo osebnih podatkov, fotografij in posnetkov žrebanj in podelitve nagrad, organizatorju ni treba plačati nagrajencem, niti nagrajenci
ne morejo zahtevati povrnitve kakršnih koli stroškov od organizatorja nagradne igre, ki bi jih zato imeli.

6. Prevzem nagrade
Pogoj za prevzem nagrade s strani nagrajenca je, da soglaša s pravili te nagradne igre. V kolikor organizator nagradne igre ne razpolaga z
vsemi potrebnimi osebnimi podatki nagrajenca, ga pozove, da mu jih sporoči. Nagrajenec je dolžan organizatorju posredovati zahtevane
podatke v roku 8 dni od prejema obvestila po telefonu, elektronski ali navadni pošti.
Nagrado mora nagrajenec prevzeti osebno v poslovnem prostoru organizatorja in sicer najkasneje do 31.12.2021. V kolikor nagrajenec
nagrade do navedenega datuma ne prevzame, na način kot ga določi organizator, ali odkloni prevzem nagrade, ali organizatorju ne
posreduje vseh potrebnih podatkov v postavljenem roku, se smatra, da se je nagradi odrekel in izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se
nagrada ne podeli.
Nagrado lahko organizator nagrajencu pošlje tudi po pošti v kolikor se z nagrajencem tako pisno dogovori. Stroške pošiljanja in poštnine
krije nagrajenec.
Garancija na nagrade teče od dneva nakupa s strani organizatorja in ne od dneva podelitve nagrade nagrajencu. V primeru, da nagrajenec
reklamira nagrado v času garancijske dobe, bo organizator reklamacijo v reševanje posredoval svojemu dobavitelju nagrad. Organizator bo
nagrajencu, delno ali v celoti, priznal reklamacijo le v primeru, če bo isto reklamacijo organizatorju, delno ali v celoti, priznal tudi njegov
dobavitelj nagrad.
7. Varovanje osebnih podatkov
Udeleženci nagradne igre se strinjajo in dovoljujejo organizatorju nagradne igre, da vodi, vzdržuje, hrani in nadzoruje zbirko njihovih
zbranih osebnih podatkov v skladu s splošnimi akti organizatorja in v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.
V času upravljanja osebnih podatkov imajo udeleženci možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa
osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi in pravili nagradne igre.
Udeleženci izrecno soglašajo, da organizator njihove osebne podatke, ki jih posredujejo v okviru sodelovanja v nagradni igri, uporabi za
potrebe nagradne igre, ter za svoje marketinške aktivnosti (obveščanje o drugih akcijah in storitvah organizatorja, o poteku registracije
vozila udeleženca ipd.).
Udeleženci lahko od organizatorja kadarkoli zahtevajo prenehanje pošiljanja reklamnih in drugih sporočil in obvestil in sicer s pisno zahtevo
po navadni pošti, poslano na naslov organizatorja A-MB d.o.o., Jadranska cesta 25, 2000 Maribor, ali z zahtevo poslano na elektronski
naslov organizatorja info@a-mb.si.
8. Davčne obveznosti nagrajencev
Vse morebitne davščine in druga javna bremena, povezana z izročitvijo nagrade, nosijo nagrajenci, ki jih bo organizator obvestil o višini
prejete glavne nagrade za namen doplačila dohodnine. Morebitna doplačila dohodnine, v skladu z letno dohodninsko odločbo, gredo v
breme nagrajenca. Nagrajenci se izrecno strinjajo, da bodo sami krili vse davčne obveznosti od nagrad, ki jih bodo prejeli. Če se nagrajenci s
plačilom davčnih obveznosti ne strinjajo in jih ne plačajo, se smatra, da so se nagradi odrekli in s tem izgubijo pravico do nagrade.
Organizator je prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil nagradne igre (javne obljube nagrade) v primeru
zavrnitve plačila davčnih obveznosti s strani nagrajenca, ki izhajajo iz nagrade, ali odklonitev, ali nepravočasno posredovanih predpisanih
osebnih podatkov organizatorju. V tem primeru se nagrada ne podeli.
9. Končne določbe
Udeleženci in nagrajenci se z udeležbo v nagradni igri izrecno strinjajo in izjavljajo, da do organizatorja in do zakonitih zastopnikov
organizatorja ne bodo uveljavljali odškodninskih ali drugih zahtevkov, zaradi sodelovanja v tej nagradni igri, ali zaradi posledic, do katerih bi
utegnilo priti ob koriščenju nagrade.
Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, to pa ne vključuje primerov višje sile.
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator nagradno igro spremeni ali odpove.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil nagradne igre, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. Vse pritožbe in
reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o
tem obvestil udeleženca.
O vseh spremembah pravil nagradne igre bo organizator obvestil udeležence in nagrajence na spletni strani http://www.a-mb.si.
Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil nagradne igre je dokončna in velja za vse
udeležence.
Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ne bi bilo možno rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Mariboru.
Pravila nagradne igre začnejo veljati 01.03.2021 ob 7.00 uri.
Maribor, 19.02.2021

Priloga: - seznam nagrad

Organizator:
A-MB d.o.o.
Direktor
Bojan Košar, univ.dipl.ekon.

Seznam nagrad
z.š.
1

Naziv
Televizor Philips, 50PUS8505/12, 4K
diagonala zaslona 126 cm, Ambilight,
garancija 2 leti,
3095905

Glavna nagrada poz. 1:
zaključno žrebanje v sredo 30.06.2021
2

Termometer brezstični ali stični GP 300

3

Hišno orodje, komplet, 41 delno,

4

Tehtnica, elektronska, Soehnle, Style sense
compact 300,

5

Ponev s steklenim pokrovom, 4 lit, 28 cm,

Priloga h pravilom nagradne igre

fotografija 1

6

Stiskalnica za pločevinke in plastenke,

7

Likalnik, parni,
Iskra,

8

Zobna ščetka, električna, Oral B, Braun, Vitality D100,

9

Hišno orodje, izvijači 11 kos,

Tedenske nagrade – pozicije 2-9
Datumi žrebanj v letu 2021:
09.03.; 16.03.; 23.03.; 30.03.;
06.04.; 13.04.; 20.04.; 28.04.
10

Regal, 170 x 200,
5 polic, 40kg/polico,

11

Merilnik tlaka BU 510,

12

Lestev, prostostoječa,
4 stopnična,

13

Mešalnik, ročni,
Gorenje

14

Hišno orodje, komplet,
56 delno,

15

Posoda, specialna, za cvrtje,
24 cm,

16

Termometer za peko, digitalni, WEBER,
s takojšnjim odčitkom,

17

Škarje za travo, Gardena,
comfort,
1369342

18

HP brezžična tipkovnica in miška

Tedenske nagrade – pozicije 10-18
Datumi žrebanj v letu 2021:
04.05.; 11.05.; 18.05.; 25.05.;
01.06.; 08.06.; 15.06.; 22.06.; 29.06.

