PRAVILA NAGRADNE IGRE »ODVIJ ME«
1. Organizator nagradne igre »Odvij me« je Pivovarna Laško Union d.o.o.,
Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra
se izvede z namenom promocije blagovne znamke Union na območju Republike
Slovenije.
2. Trajanje:
Nagradna igra poteka od vključno 14.06.2018 do vključno 16.07.2018.
Nagradna igra je organizirana in se izvaja na celotnem območju Republike
Slovenije.
V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v
Republiki Sloveniji.
3. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija izdelkov Pivovarne Laško Union d.o.o.
4. Nagrade in podelitev nagrad:
V času trajanja nagradne igre bodo izvedeni štirje tedenski nagradni žrebi in en
glavni nagradni žreb.
V nagradni igri bo vsak teden podeljenih:
- 30 x antistres žogica;
- 10x črna majica Union (material: 94% bombaž, 6% elastin)
- 5x črn kapucar Union (material: 100% bombaž)
- 5x reprezentančni dres
Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade, ni izplačljiva v gotovini ali
prenosljiva na tretjo osebo.
Vrednost posamezne nagrade ne presega 42,00 €, z izjemo reprezentančnega
dresa, katerega vrednost znaša 48,77 € + 22% (skupaj 59,5 €).

Termini tedenskih nagradnih iger:
1.) 14. 6. 2018 do vključno 21. 6. 2018 do polnoči.
2.) 22. 6. 2018 do vključno 28. 6. 2018 do polnoči.
3.) 29. 6. 2018 do vključno 5. 7. 2018 do polnoči.
4.) 6. 7. 2018 do vključno 12. 7. 2018 do polnoči.

V zadnjem žrebanju, ki bo potekalo dne 16.07.2018 bomo ižrebali tudi glavno
nagrado in sicer 1x 1HL pijače pivovarne Union. Vrednost glavne nagrade je 130
€ + 22% DDV (skupaj 158,6 €).
Paket vsebuje:

Union svetlo 0,5l pločevinka
Union Nefiltrirano svetlo 0,5l pločevinka
Union Brezalkoholno 0,5l pločevinka
Union Radler grenivka 0,5l pločevinka
Union Radler citrus bezeg 0,5l pločevinka
Sola Ledeni čaj breskv 0,5l PET
Multisola 0,5l PET
Zala 0,5l PET
Zala Nula malina 0,5l PET
Zala z mehurčki - jabolko 0,33l pločevinka
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Vseh 201 tedenskih nagrad bo izžrebanih in podeljenih dobitnikom, ki
izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri.
Število nagrad je omejeno in v nobenem primeru ne sme biti podeljenih več
nagrad, kot je predvideno v teh pravilih.

5. Akontacija dohodnine
Organizator bo za nagrajence, ki bodo prejeli reprezentančni dres ter glavno
nagrado od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z
veljavnimi predpisi. V skladu z zakonom o davčnem postopku je prejemnik
nagrade dolžan pred prejemom nagrade predložiti tudi svojo davčno številko. V
kolikor podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada ne podeli.
6. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri:
Nakup kateregakoli blaga ali storitve ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
Posamezniki lahko sodelujejo v nagradni igri na sledeča 2 načina:
a) »Slecite« 2 različni Union Pivnica Selection steklenici in pošljite ovoj na naslov:
Pivovarna Union, Pivovarniška ul. 2, 1000 Ljubljana s pripisom UNION
NAGRADNA IGRA. Zraven dopišite še osebne podatke (ime, priimek, naslov za
prejemanje pošte, elektronski naslov).
b) Brez nakupa: odgovorite na nagradno vprašanje na spletni strani Union.si ali
pošljite Union dopisnico na naslov: Pivovarna Union, Pivovarniška ul. 2, 1000
Ljubljana. Zraven dopišite še osebne podatke (ime, priimek, naslov, poštna
številka in kraj, elektronski naslov ter telefon).
Na spletnem mestu union.si lahko posamezna fizična oseba v enem nagradnem
tednu sodeluje samo enkrat (enkrat odgovori na nagradno vprašanje in odda
svoje podatke, ter s tem sodeluje v tedenskem nagradnem žrebu).
Skupaj lahko ena fizična oseba sodeluje v štirih tedenskih žrebih in v končnem
žrebu za glavno nagrado.
Med vsemi sodelujočimi, tudi med dobitniki tedenskih nagrad se 16. 7. 2018
izžreba enega glavnega nagrajenca.
Žrebanje tedenskih nagrad bo potekalo v naslednjih terminih:
22.06.2018 ob 12h
29.06.2018 ob 12h
06.07.2018 ob 12h
13.07.2018 ob 12h
Žrebanje za glavno nagrado bo potekalo v ponedeljek 16.07.2018 ob 12h.

7. Pravila:
Organizator si pridružuje pravico, da prijave z nepopolnimi podatki sodelujočih
izloči iz žrebanja, oziroma jih ne upošteva. Nepopolnih prijav ne bomo
upoštevali.
Prejemnike nagrad bo organizator kontaktiral preko elektronskega naslova
(v izrednem primeru tudi po pošti) v roku 7 delovnih dni po izvedenem
žrebanju.
Nagrajenec je dolžan organizatorju v roku 7 delovnih dni na e-naslov
(info.union@heineken.com) potrditi sprejem nagrade in svoje podatke:
ime, priimek, naslov. Nagrada bo nagrajencu poslana po pošti oz. se bo
nagrajenec o njenem prevzemu dogovoril z izvajalcem nagradne igre.
Izžrebanci bodo svojo nagrado prejeli po pošti na naslov, ki so ga navedli.
Nagrada bo na pošto oddana najkasneje v roku enega meseca.
Sodelujoči se strinjajo s sodelovanjem v nagradni igri in pod pogoji, navedenimi
v teh pravilih.
Dobitniki reprezentančnega dresa in glavne nagrade bodo za namene plačila
akontacije dohodnine s strani organizatorja nagradne igre, poleg ostalih
podatkov, posredovali tudi davčno številko.
Nagrajenci (prejemniki nagrade, zmagovalci) nimajo pravice zahtevati drugačne
nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih.
Nagrad ni mogoče menjati za denar ali jo zamenjati za druge artikle, niti prenesti
na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s
koriščenjem in uporabo nagrad.
V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe, starejše od 18 let. Organizator
izrecno poudarja, da ne bo omogočil udeležbe v nagradni igri in izročitve nagrade
osebam, ki ne izpolnjujejo pogojev za udeležbo v nagradni igri.
Zaposleni v podjetju Pivovarna Laško Union d.o.o., njihovi ožji družinski člani
(zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po
predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah
izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre

ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki
sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne smejo sodelovati.
Žrebanje je dokončno, pritožba ni možna.
8. Ostala pravila nagradne igre
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
•
•

•
•

se pojavi dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je
sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil
izbran v nasprotju s temi pravili ali
se tudi po obvestilu izžrebancev ter ustreznih rezervnih izžrebancev nihče ne
odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre ali
v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.
Če prejemnik nagrade ne posreduje organizatorju v teh pravilih navedenih
podatkov, ni upravičen zahtevati izročitve nagrade od organizatorja. Organizator
je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh
pravil. Nagrajenec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega
ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli
drug namen.
Nagrada bo obdavčena v skladu z Zakonom o dohodnini (organizator igre bo
obračunal in odvedel akontacijo dohodnine v skladu s predpisi). Morebitna
doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme
nagrajenca.
9. Varovanje podatkov
Nagrajenci bodo vsak teden objavljeni na spletni strani organizatorja – union.si.
Nagrajenec se izrecno strinja s tem, da se njegovo ime, priimek in kraj bivanja
objavijo na spletni strani organizatorja. Podatki o nagrajencih bodo trajno
izbrisani v 10 dneh po preteku nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju
zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namen
nagradne igre.
Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal in jih varoval v
skladu z Splošno Uredbo o varstvu podatkov in veljavnim Zakonom o varstvu
osebnih podatkov.
S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo, da bo organizator osebne
podatke posredoval podizvajalcu Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500
Maribor izključno za potrebe dostave in obveščanja o dostavi nagrad in sicer:
ime, priimek, naslov, kontaktno telefonsko številko in e-mail.
Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače
zlorabljeni.
Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli med trajanjem nagradne igre
zahtevajo vpogled, prepis, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih
podatkov, ki so jih posredovali v okviru te nagradne igre. Zahteva se posreduje
na naslov: Info.Union@heineken.com. V tem primeru sodelujoči ne bodo več
vključeni v nagradno igro.
Organizator bo prejete osebne podatke hranil 30 dni po preteku nagradne igre,
z izjemo dobitnikov reprezentančnega dresa in glavnega nagrajenca, katerih
podatke bo organizator hranil in jih uporabljal za komunikacijo z nagrajenci še 6
mesecev po preteku nagradne igre.
Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo varstvo osebnih podatkov in na nagradno
igro, se lahko sporočijo organizatorju na elektronski
naslov: info.union@heineken.com
Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 14.06.2018, in so v času
nagradne igre na vpogled udeležencem na spletni strani organizatorja – union.si
Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati
se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike
obvestil o vsaki spremembi pravil.

Ljubljana, 14.06.2018
Pivovarna Laško Union d.o.o.

