
SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE AGROMETAL - HAIX 
Organizator nagradne igre je podjetje Agrometal d.o.o., Gorjupova ulica 11, 1000 
Ljubljana.  

1. Pogoji sodelovanja 

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije (fizične osebe), razen tistih, 
ki so zaposleni pri organizatorju te nagradne igre. 

2. Sodelovanje v nagradni igri 

Nagradna igra traja od 3.10. do vključno 27.12.2014. 

Pravilno odgovorite na nagradno vprašanje na letaku, ter vpišite obvezne podatke (ime, 
naslov, e-naslov). Izpolnjen letak oddajte v nagradno škatlo v podjetju Agrometal, ali pošljite 
na naslov Agrometal d.o.o. Gorjupova ulica 11, 1000 Ljubljana.  

V nagradni igri lahko sodelujete tudi preko Facebook strani. In sicer tako, da všečkate 
Facebook stran podjetja Agrometal, ter delite objavljeno sliko nagradne igre HAIX in zraven 
pripišete komentar, oz. odgovor po katerem povprašuje besedilo na sliki. 

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje 
sodelovanja v nagradni igri. 

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 

3. Podelitev nagrad 

Nagrada nagradne igre Agrometal – Haix so gozdarski zaščitni čevlji HAIX Protector Forest. 

Nagrado prejme tisti, ki ga bo določil računalniški žreb ob prisotnosti 3 članske komisije. V 
nagradni igri sodelujejo vsi pravilno poslani odgovori, in vsi, ki udeleženci, ki všečkajo 
Facebook stran Agrometala in delijo sliko nagradne igre z ustreznim komentarjem, torej vsi, 
ki ustrezajo pogojem, navedenim pod točko 2. in ki bodo prispeli do konca trajanja nagrade 
igre, to je do vključno 27.12.2014. Nagradno žrebanje bo potekalo prvi delovni dan po koncu 
nagradne igre v prostorih podjetja Agrometal d.o.o. 

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje 
pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi. 
Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da: 

 udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja; 
 je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri; 
 udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil 

pravočasno. 

Zamenjava nagrade za gotovino ni možna. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen. 



Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel preko pošte, e-pošte ali preko zasebnega sporočila 
na svojem Facebook Profilu. Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča. 

Če nagrajenec v 15 dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, in ne 
prevzame nagrade, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila. 

Nagrado prevzame nagrajenec osebno v prostorih podjetja Agrometal d.o.o. na Gorjupovi 
ulici 11 v Ljubljani. Za prevzem nagrade mora nagrajenec dokazati svojo istovetnost. 

Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje 
staršev ali zakonitega skrbnika.  

4. Davki in akontacija dohodnine 

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo 
dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi 
nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre, ki zagotovi 
nagrado. 

5. Odgovornost 

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva 
izžrebanih nagrad. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi, ki bo navedena na 
izpolnjenem obrazcu, oz. ki bo pravilno všečkala in delila sliko nagradne igre na Facebook 
strani Agrometala. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno 
koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s 
pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. V primeru okoliščin, na katere organizator ne 
more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev 
obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. 

6. Pravila nagradne igre 

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se 
zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali 
nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v 
tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. 

7. Uporaba osebnih podatkov 

Nagrajenci nagradne igre dovoljujejo objavo posredovanih osebnih podatkov (imena in 
priimka) na spletnih straneh www.agrometal.si in www.gozdarska-oprema.si ter facebook 
strani podjetja Agrometal d.o.o. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre 
dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, 
skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007). 

Za prevzem nagrade mora nagrajenec sporočiti organizatorju tudi svojo davčno številko za 
potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki 
Sloveniji.  

http://www.agrometal.si/


Nagrajenec dovoljuje objavo svojega imena in priimka na Facebook strani organizatorja, na 
spletnih straneh www.agrometal.si in www.gozdarska-oprema.si ter po potrebi in odločitvi 
organizatorja nagradne igre tudi v drugih medijih, za kar od organizatorja ne bo zahteval 
plačila. 
S sodelovanjem v nagradni igri, ter s posredovanimi podatki, ki jih posameznik posreduje za 
namen sodelovanja v nagradni igri v skladu s pogoji sodelovanja v nagradni igri, se 
posameznik strinja, da organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje, hrani in 
nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih 
podatkov, da se njegove osebne podatke hrani, obdeluje in uporablja pri prodajnih procesih, 
raziskavah in obveščanju potencialnih kupcev. Nadalje udeleženec nagradne igre izjavlja, da 
je seznanjen ter soglaša z namenom obdelave vse danih osebnih podatkov. Posredovanje teh 
podatkov tretjim osebam ni dovoljeno. 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. Sodelujoči lahko od organizatorja 
kadarkoli pisno zahtevajo prenehanje pošiljanja reklamnega gradiva. 

8. Preklic sodelovanja 

Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva preklic sodelovanja v nagradni igri. Odstranitev sodelujoči 
zahteva pisno na naslov organizatorja: Agrometal d.o.o., Gorjupova ulica 11, 1000 Ljubljana. 

9. Reševanje pritožb 

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb 
se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. 

10. Končne določbe 

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali 
komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne 
igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na www.agrometal.si. 

Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila 
Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje 
pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne 
prevzema odgovornosti za karšnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na 
Facebook Profilu. 

 

http://www.agrometal.si/
http://www.gozdarska-oprema.si/
http://www.agrometal.si/

