
Stran 1 od 3 

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE  

»Osvoji Radenska hladilnik« 
 

 
 

1. člen 
 
Organizator nagradne igre »Osvoji Radenska hladilnik« je Radenska d.o.o., 
Boračeva 37, 9252 Radenci, Slovenija (v nadaljevanju organizator). Podjetje Mercator, d.d., je v 
nagradni igri soorganizator. 
 
V nagradni igri lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki. 
 
Nagradna igra poteka od 01. 05. 2019 do vključno 15. 06. 2019 do 24.00 ure.  
 
Nakup je pogoj za sodelovanje v nagradni igri.  
 
Pravila in pogoji nagradne igre so objavljeni na spletni strani www.radenska.si. 
 
 

2. člen 
 

Organizator bo v okviru nagradne igre podelil: 
 
10 x 1 Radenska hladilnik. Vrednost nagrade: 460 € z DDV. 

 
 
Vsak sodelujoči lahko v primeru izžrebanja prejme le eno nagrado. 
 
Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo obliko izplačila ali je prenesti na tretjo osebo. 
 
V kolikor nagrajenec pisno zavrne nagrado, si organizator pridržuje pravico, da izžreba drugega 
nagrajenca. 
 
 

3. člen 
 
Sodelovanje v nagradni igri poteka na naslednji način: Vsak kupec, ki v času trajanja nagradne igre 
opravi nakup vsaj 2 vezov pijače Radenska z okusom v steklu 0,25L (bezeg, limona ali limonska trava) 
in vsaj 2 vezov pijače Radenska Classic 0,25L v steklu ali Radenska Naturelle 0,25L v steklu, in sicer v 
centrih Mercator Cash & Carry avtomatično sodeluje v žrebanju za nagrade. 
 
Posamezni poslovni subjekt lahko v nagradni igri sodeluje večkrat.  
 
 

4. člen 
 
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.  
 
Sodelujoči izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da: ni izpolnjeval pogojev sodelovanja; je 
kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri; ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali 
jih ni izpolnil pravočasno. 
 

5. člen 
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Žrebanje se bo izvedlo 17.6.2019 na sedežu podjetja Mercator d.d.  
 
Žreb se bo izvedel s pomočjo računalniškega programa, ki vsem sodelujočim, ki izpolnjujejo pogoje za 
sodelovanje, omogoča enake možnosti izžrebanja.  
 
Izvedbo nagradne igre in samo nagradno žrebanje bo nadzorovala komisija v sestavi treh predstavnikov 
soorganizatorja (trije predstavniki marketinga). O nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje 
podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, prisotnih osebah, poteku žrebanja in nagrajencih. 

 
6. člen 

 
Rezultati žrebanja bodo javno objavljeni najkasneje do 24.6.2019 na spletni strani 
www.radenska.si.  
 
Sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo z javno objavo njihovih podatkov (ime podjetja, 
naslov) na spletni strani www.radenska.si z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oziroma 
prevzema nagrade. Seznam nagrajencev bo objavljen še en mesec po izteku nagradne igre, to je do 
24.7.2019. 
 

7. člen 
 

Soorganizator posreduje organizatorju izžrebane nagrajence s popolnimi podatki poslovnega subjekta 
(naziv, naslov, e-poštni naslov in telefonska številka) v roku 2 dni po žrebanju, to je do 19. 6. 2019. 
 
Organizator nagrajence o izžrebanju nagrade obvesti telefonsko v roku 2 dni po prejemu podatkov s 
strani soorganizatorja, to je do 21. 6. 2019. 
 
Nagrajenci morajo v 7 dneh od prejetja obvestila o prejetju nagrade na e-poštni naslov organizatorja 
nagrada@radenska.si posredovati svoje podatke – Naziv in naslov podjetja, davčno številko/ ID za DDV 
oziroma ime in priimek, naslov in davčno številko, če je nagrajenec samostojni podjetnik posameznik. 
 
Če se nagrajenec ne odzove ali v 7 dneh ne posreduje zgoraj navedenih podatkov oziroma pisno zavrne 
prevzem nagrade, izgubi pravico do prejetja nagrade, izžreba se drugega nagrajenca, organizator pa je 
prost svojih obveznosti. 
 
Nagrajencem bodo nagrade izročene najkasneje v roku 10 dni od dneva, ko organizator prejme popolne 
podatke. Nagrajenec (oz. v njegovem imenu pisno pooblaščena oseba) mora ob prevzemu nagrade 
podpisati primopredajni zapisnik.  
 
 

8. člen 
 

V primeru nepredvidenih ali spremenjenih okoliščin ali višje sile lahko organizator začasno prekine ali 
odpove nagradno igro. O tem mora preko svojih medijev obvestiti sodelujoče. V tem primeru organizator 
ne odgovarja sodelujočim za nastalo škodo. 
 
Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če: 

- se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v pravilih ali je sodeloval v 
nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre, 

- pogoje za prejem nagrade ne izpolnjuje dovolj udeležencev, 
- se po obvestilu nagradne igre nihče ne odzove na prevzem nagrade. 

 
V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila. Odločitev 
organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo Pravil in pogojev nagradne 
igre je dokončna in velja za vse sodelujoče. 
 
Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. 
 

http://www.radenska.si/
mailto:nagrada@radenska.si
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9. člen 
 

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.  
Sodelovanje v tej nagradni igri, se šteje za osebno privolitev posameznika, v skladu z Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07; v nadaljevanju ZVOP-1), da organizator igre hrani podatke 
sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja izključno za namene izvajanja te nagradne igre.  
 
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 te nagradne igre.  
 
Zahteva se pošlje pisno na naslov Radenska d.o.o., Boračeva 37, 9252 Radenci. Najkasneje v 15-ih 
dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki sodelujočega v nagradni igri prenehali uporabljati, v 
nadaljnjih 5-ih dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve sodelujoči ne 
nosi nobenih stroškov. 
 
Dokumentacija v zvezi z nagrajenci se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi 
predpisi. 
 
 

10. člen 
 
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb Pravil in pogojev nagradne igre, ki jih bo 
objavil na spletni strani www.radenska.si. 
 
 

11. člen 
 

Za tolmačenje posameznih členov Pravil in pogojev nagradne igre »Osvoji Radenska hladilnik«  je 
pristojna izključno komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti 
pravno službo organizatorja. Morebitne napake pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v 
skladu z dobrimi poslovnimi običaji.  
 
 
Boračeva, 23. 4. 2019 
 
 
        Radenska, d.o.o. 
 


