PRAVILA IN POGOJI SPLETNE NAGRADNE IGRE Zaobljuba.si: »Osvoji BON ZA POROČNI
PRSTAN«
1. Organizator nagradne igre je ENKI, d. o. o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana. Pokrovitelj
nagradne igre je Zlatarnica d.o.o. (Cvetlične pravljice), Ljubljanska cesta 90, 1230 Domžale.
Nagradna igra poteka od 21. oktobra do vključno 22. oktobra 2017 na sejemski stojnici
ZAOBLJUBA, na Brdu pri Kranju
2. V njej lahko sodelujete: Na sejemski stojnici ZAOBLJUBA.
3. Do vključno 22. oktobra 2017 lahko sodelujete v nagradni igri in osvoji bin za nakup poročnih
prstanov v vrednosti 700 EUR skupaj z DDV, ki ga podarja pokrovitelj nagradne igre Zlatarnica
d.o.o. V nagradno žrebanje bodo uvršečni vsi, ki boste izpolnili letak z nagardno igro, ki bo
vstavljen v drugo številko revije ZAOBLJUBA.
4. V končnem žrebanju bo nagrado prejel en izžrebanec. Žrebanje bo po zaključku nagradne
igre, do 23. Oktobra 2017.
5. Izžrebanec bo o nagradi obveščen po elektronski pošti, nagrado pa bo po predhodnjem
dogovoru prevzel pri pokrovitelju – Zlatarnica d.o.o. Nagrajenec bo najpozneje tri dni po žrebu
objavljen na Facebook strani Zaobljuba.si.
6. Če organizator utemeljeno sklepa, da so posredovani podatki neresnični, si pridržuje
pravico, da prijavo izloči, to zavede v zapisnik in naključno računalniško izbere drugega
nagrajenca.
7. Podjetje ENKI, d. o. o., se bo trudilo za nemoteno delovanje spletnih aplikacij in obrazcev,
vendar ne more biti odgovorno za škodo, ki bi lahko sodelujočemu nastala zaradi motenega
delovanja spletnega sistema.
8. V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Sodelujočim so v
celoti zagotovljene pravice po 73. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1).
9. Rezultati žrebanj so dokončni – pritožbe niso možne. Nagrajenec iz naslova nagrade nemore
zoper družbo ENKI, d. o. o., uveljavljati nobenega zahtevka (npr. glede kakovosti nagrade
ipd.). Nagrade niso zamenljive ali izplačljive v denarju.
10. Če nagrajenec ne prevzame nagrade oz. se ne dogovori s pokroviteljem Zlatarnica d.o.o. za
prevzem do 30. novembra, se le-ta ne podeli.
11. ENKI, d. o. o., si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadar koli in brez
predhodnega obvestila začasno prekine ali konča spletno nagradno igro ali del le-te.
12. Nagrada ni prenosljiva ali izplačljiva v denarju.
13. Dohodnino za prejeto nagrado krije pokrovitelj igre v okviru vrednosti nagrade, morebitne
druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije nagrajenec. Nagrajenec
krije vse stroške povezane s prevzemom nagrade. Ob prejemu nagrade se mora nagrajenec
identificirati z osebnim dokumentom.
14. ENKI, d. o. o., si pridržuje pravico do spremembe pravil, da bi se s tem izognil zlorabi
nagradne igre v škodo sodelujočih. Za nagradno igro v celoti veljajo ta pravila; skrajšana in
kratka pravila, ki se lahko objavijo, pa veljajo kot smernice.

ENKI, d. o. o.
Ljubljana, 21. oktober 2017

