PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre je podjetje Viessmann d. o. o. (v nadaljevanju: Organizator), Cesta
XIV. divizije 116a, 2000 Maribor

Kdo lahko sodeluje in potek nagradne igre
V nagradni igri lahko sodeluje vsak državljan RS, ki bo izpolnil pogoje za sodelovanje v
nagradni igri in sicer, pravilno odgovoril na zastavljena tedenska vprašanja.
Zaposleni ter študentje, ki delajo pri organizatorju nagradne igre, in osebe, ki kakorkoli
neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oz.
oseba, s katero zaposleni živi v zunajzakonski 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) ne morejo
sodelovati v nagradni igri. Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih
programov, zlorabe aplikacije ali drugih ravnanj, ki bi lahko motila nagradno igro, jo
onesposobila, ji škodovala ali omogočila njeno zlorabo. V navedenih primerih bodo sodelujoči,
z njim povezane osebe ali skupine oseb izključeni iż sodelovanja v nagradni igri.
Organizator bo vsak ponedeljek v času nagradne igre (27. 9. 2021, 4. 10. 2021, 11. 10. 2021,
18. 10. 2021, 25. 10. 2021, 01. 11. 2021) izžrebal 5 nagrajencev, ki bodo prejeli tedenske
nagrade iż sklada nagrad.
Trajanje nagradne igre:
Nagradna igra poteka od 20. 9. 2021 do vključno 05. 11. 2021. Osebe, ki bodo oddale svoj
pravilni odgovor na vsakokratno tedensko vprašanje, bodo upoštevane v žrebu.
Žrebanje
Za sodelujoče bo žrebanje potekalo na sledeči način:
ŽREBANJE 27. 9. 2021
- 5 x majica in čepica Viessmann Werke
ŽREBANJE 4. 10. 2021
- 5 x termo lonček in kapa Viessmann
ŽREBANJE 11. 10. 2021
- 5 x torba in set barvic Viessmann
ŽREBANJE 18. 10. 2021
- 5 x sončna zaščita za avto in magnetno držalo za mobilni telefon
ŽREBANJE 25. 10. 2021
- 5 x torba in set barvic Viessmann
ŽREBANJE 01. 11. 2021
- 5 x blazina za sedenje in stojalo za mobilni telefon
ŽREBANJE 8. 11. 2021
- 5 x dežnik, slušalke in brezžični polnilnik
www.nagradnaigra-viessmann.si, • info@viessmann.si • 02 480 55 50

Podelitev nagrad
Vsak sodelujoči lahko, ne glede na žreb, prejme le eno nagrado. Organizator nagradne igre
ne odgovarja, če nagrade ni mogoče izročiti zaradi ne posredovanih ali napačno posredovanih
podatkov sodelujočega. Sodelujoči je dolžan podati svoje, resnične in pravilne podatke. V
primeru, da se po žrebu izkaže, da katerikoli sodelujoči ni oddal pravilnih podatkov, ni oddal
svojih podatkov ali da je kako drugače kršil ta pravila in pogoje in je med nagrajenci, tak
sodelujoči ni upravičen do nagrade.
Rezultati nagradne igre
Vsak nagrajenec bo o nagradi obveščen v roku 5 delovnih dni od dneva žrebanja po
elektronski pošti, ki jo bo navedel ob prijavi na nagradno igro.
Podelitev nagrad
Nagrade bodo podeljene tako, da bodo nagrajencem poslane preko dostavne službe DPD ali
po pošti.
Za osebe, mlajše od 18. let morajo nagrado prevzeti njihovi zakoniti zastopniki. Denarno
izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive na tretjo osebo, prav tako ni možna
menjava nagrad. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrad in v
zvezi s tem se strinjajo, da bodo v kolikor bo to potrebno, organizatorju posredovali vse
potrebne podatke. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu
nagrade ne bo odzval (posredoval vseh zahtevanih podatkov v pisni obliki ali
preko e-pošte) v roku 5 dni od prejema obvestila, ali se bo nagradi odpovedal, bo izgubil
pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.
Organizator bo skladno z določbami Zakona o dohodnini (ZDoh-2, Ur. l. RS, št. 117/2006 z
vsemi spremembami in dopolnitvami) za nagrajenca plačal akontacijo dohodnine od prejete
nagrade. Morebitna doplačila dohodnine, glede na letno dohodninsko odločbo, gredo v
breme nagrajenca.
Zasebnost in varstvo osebnih podatkov
Organizator storitve se zavezuje, da osebnih podatkov sodelujočih, zbranih v tej nagradni igri,
ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primeru, ko bo za posredovanje obstajala zakonska
podlaga in jih bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Udeleženec
nagradne igre s svojim sodelovanjem soglaša, da organizator, kot upravljavec zbirke osebnih
podatkov, vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov udeležencev nagradne igre
skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur.l. RS, št. 86/2004 z vsemi
spremembami in dopolnitvami). Zbirka osebnih podatkov udeležencev nagradne
igre obsega naslednje osebne podatke: priimek in ime, elektronski naslov. Poleg navedenih
podatkov, bo organizator nagradne igre od nagrajencev naknadno pridobival in dopolnil zbirko
osebnih podatkov še z naslednjimi podatki: - naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, davčna številko.
Odgovornost
Organizator nagradne igre ne odgovarja za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, ki bi
nastala zaradi prekinitve dostopa ali napak v delovanju spletne strani, kot tudi ne jamči za
uspešnost uporabe teh spletnih strani.

Pritožbe
Morebitna vprašanja ali reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko sporočite na mail
info@viessmann.si. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z
nagradno igro in pravili igre je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in vloge, ki
niso v skladu s pravili nagradne igre, ne bodo upoštevani.
Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico, da v času trajanja nagradne igre, zaradi višje sile, zlorabe
sistema ali drugega dejanja na katerega ne bo mogel vplivati, prekine nagradno igro in
spremeni splošne pogoje, razveljavi posamezno nagradno igro in jo pod obstoječimi ali
spremenjenimi pogoji prične ponovno ali se odloči, da bo nagradno igro prekinil in nagrad ne
bo podelil. O morebitnih spremembah bo organizator udeležence obveščal z objavami na
spletni strani, kjer poteka nagradna igra. Sodelujoči v nagradni igri se odpoveduje
kakršnimkoli pravnim zahtevkom do organizatorja, posredno ali neposredno povezanih s
sodelovanjem v nagradni igri.

V Mariboru, 1. 9. 2021

