Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri

»S quattrom v Katschberg.«
1. člen
SPLOŠNE DOLOČBE
• Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »S quattrom v Katschberg.«, ki se izvaja v prodajnih salonih pooblaščenih trgovcev z vozili Audi.
• Organizator nagradne igre je Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Sodelovanje v nagradni igri je brezplačno.
Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani www.audi.si.
2. člen
NAGRADE
Žrebanje nagrad bo izvedeno v dveh zaporednih dnevih na različnih lokacijah, kot sledi:
9. januar 2015 ob 10:00 v vseh prodajnih salonih pooblaščenih trgovcev Audi:
CELJE, A2S d.o.o., Mariborska cesta 140, 3000 Celje
KOPER, PORSCHE KOPER, Ankaranska cesta 10, 6000 Koper
KRANJ, AVTOHIŠA VRTAČ d.o.o., Kranj, Delavska cesta 4 , 4000 Kranj
LJUBLJANA, PORSCHE VEROVŠKOVA, Verovškova 78, 1000 Ljubljana
MARIBOR, PORSCHE PTUJSKA CESTA, Ptujska cesta 150, 2116 Maribor
NOVO MESTO, AVTOHIŠA BERUS, Podbevškova 1, 8000 Novo mesto
Nagrada
Vikend paket za dve osebi v ekskluzivnem resortu Falkensteiner Katschberg. Željeni termin obiska bo usklajen z zmagovalcem.
Žrebanje 09. januarja bo potekalo tako, da bo pri vsakem od zgoraj naštetih pooblaščenih trgovcev z vozili Audi izžreban en (1) nagrajenec, ki je glasovnico oddal pri tem trgovcu. Skupaj torej šest (6) srečnih nagrajencev na nivoju
celotne trgovske mreže Audi v Sloveniji.
Izžrebanci bodo obveščeni po elektronski pošti.
V kolikor se izbrani nagrajenci v osmih dneh od prejetja sporočila o prejeti nagradi ne bodo odzvali in podjetju Porsche Slovenija d.o.o posredovali vseh zahtevanih podatkov, vključno z davčno številko, lahko organizator izžreba nove
nagrajence ali se odloči, da nagrad ne podeli.

Nagrade niso prenosljive ali izplačljive v denarju.
Skladno z Zakonom o dohodnini ter Zakonom o davčnem postopku mora nagrajenec za prevzem nagrade obvezno
posredovati organizatorju svojo davčno številko.
Dobitniki nagrad krijejo vse stroške povezane s prevzemom nagrade (morebitne potne stroške ipd.). Ob prejemu
in prevzemu nagrade se mora vsak nagrajenec identificirati z osebnim dokumentom.
Nagrade bodo izžrebancem izdane s strani podjetja Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Odločitev organizatorja nagradne igre glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Vse nagrade so
neprenosljive in nespremenljive.
3. člen
TRAJANJE NAGRADNE IGRE
Nagradna igra traja od 10. decembra 2014 do 9. januarja 2015. Strokovna komisija bo izžrebala nagrajence v
naslednjih terminih in lokacijah, in sicer 09. januarja 2015. Nagradni žreb bo izvedla strokovna komisija, ki jo
sestavljajo naslednji člani:
09. januarja 2015 ob 10:00 v vseh prodajnih salonih pooblaščenih trgovcev Audi:
CELJE, A2S d.o.o., Andreja Buneto, Maša Pfeifer in Jordan Pangeršič Lita
KOPER, PORSCHE KOPER, Igor Jurada, Katja Valantič in Jasna Vidic
KRANJ, AVTOHIŠA VRTAČ, Primož Peternel, Mitja Klasek in Sonja Litaj
LJUBLJANA, PORSCHE VEROVŠKOVA, Boštjan Lovšin, Ines Severinski in Tomaž Pangeršič
MARIBOR, PORSCHE PTUJSKA CESTA, Boštjan Tuš, Denis Rojs in Jan Kocbek
NOVO MESTO, AVTOHIŠA BERUS, Franci Oštir, Darja Mikunovič in Lucija Rener
4. člen
POGOJI SODELOVANJA
V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in državljani držav
članic Evropske unije. Če je izžrebanec katere koli nagrade mladoletna oseba, lahko v njenem imenu nagrado
prevzame njen zakoniti zastopnik.
Uslužbenci podjetja Porsche Slovenija d.o.o. ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z življenjskimi partnerji), kot
tudi uslužbenci vseh podružnic in/ali agencij, povezanih s Porsche Slovenija d.o.o. oziroma z omenjeno akcijo, ne
morejo sodelovati. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih.
Vsako takšno sodelovanje šteje za neveljavno in ne bo upoštevano.
Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni
igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro.

5. člen
NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
V času od 10. decembra 2014 do 9. januarja 2015, poteka nagradna igra v vseh prodajnih salonih pooblaščenih
trgovcev z vozili Audi v Sloveniji.
- Sodelujoči mora za sodelovanje v nagradni igri izpolniti nagradni kupon z osebnimi podatki (vključno z davčno
številko) in ga oddati v za to posebej označeno škatlo nagradne igre.
Ob prijavi uporabnik dovoljuje uporabo svojih kontaktnih podatkov za možnost kakršne koli oblike nadaljnje komunikacije s strani organizatorja nagradne igre. Prijave z neresničnimi osebnimi podatki bodo neveljavne in izločene iz nagradne igre.
- S sodelovanjem v nagradni igri, se uporabnik hkrati strinja in sprejema pogoje in pravila nagradne igre.
6. člen
IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA
Porsche Slovenija d.o.o. ni odgovoren za kakršnekoli prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete.
Takšne prijave se bodo štele za neveljavne.
7. člen
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Sodelovanje udeleženca v nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 s spremembami), da organizator nagradne igre (Porsche Slovenija d.o.o.,
Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana) hrani podatke udeleženca ter jih uporabi za namen obveščanja o novostih, izdajanju periodičnih publikacij s področja avtomobilizma, posebnih ugodnosti in ponudb oziroma kakršnihkoli ostalih
vsebin, povezanih z organizatorjem nagradne igre.
Pridobljene osebne podatke bo organizator skrbno varovali in uporabljali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov ter samo za namen, za katerega so pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in
izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Organizator se obvezuje, da bo podatke
obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
S sodelovanjem v nagradni igri, se šteje, da sodelujoči dovoljuje uporabo svojih podatkov za pošiljanje promocijskih sporočil Porsche Slovenija d.o.o. in podaja tako soglasje. Sodelujoči lahko v vsakem trenutku prekliče to
dovoljenje. Podatke sodelujočih bo obdeloval Porsche Slovenija d.o.o.
Izžrebanci nagradne igre dovoljujejo fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti Porsche Slovenija d.o.o.
in se strinjajo, da se njihova fotografija objavi na spletnem mestu www.audi.si, Facebook profilu www.facebook.
com/AudiSlovenia, reviji Audi magazin ter tiskanih in spletnih medijih podjetja Adria Media Ljubljana,
založništvo in trženje, d.o.o., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana.
Promocijska sporočila, ki jih Porsche Slovenija d.o.o. pošilja, niso plačljiva.
8. člen
REKLAMACIJE
Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro in nagradami lahko pošljete na elektronski naslov: info@audi.si
Organizator nagradne igre lahko v vsakem trenutku spremeni pogoje storitev, če to zahtevajo vzroki tehnične,
komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti.

Organizator bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na mestih, kjer so objavljena navodila
za uporabo storitev in pogoji. Prav tako lahko Porsche Slovenija d.o.o. v primeru objektivnih zunanjih okoliščin
prekliče to nagradno igro.
Porsche Slovenija in trgovska mreža Audi ne prevzemata nobene odgovornosti za reklamacije glede prejetih nagrad, razen tistih, ki so obvezne po zakonu.
9. člen
DODATNE INFORMACIJE O NAGRADNI IGRI
Prijavljenim svetujemo, da si pogoje nagradne igre natisnejo in jih shranijo na varnem.
Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.
Porsche Slovenija d.o.o. ima pridržano pravico umakniti ali dopolniti pogoje sodelovanja v nagradni igri, ki jo
ustvarja.

Ljubljana, 4.12. 2014
Porsche Slovenija, Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana

