PRAVILA NAGRADNE IGRE »UNION NAGRADNA IGRA NAZDRAVI NA 15.000 EUR«
1.Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre »Union nagradna igra – Nazdravi na 15.000 EUR«
(v nadaljevanju nagradna igra) je Pivovarna Laško Union d.o.o., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju organizator).
Izvajalec nagradne igre je Agencija 101, Dunajska cesta 139, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju izvajalec).
Nagradna igra ni sponzorirana s strani Googla in ni povezana z Googlom kot podjetjem. Vse informacije, ki
jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejmeta izvajalec in organizator nagradne igre, ter bodo
uporabljene izključno za namen komunikacije in obveščanja o nagradni igri.

2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ter so
davčni rezidenti Republike Slovenije. V nagradni igri ne smejo sodelovati 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.
3. Trajanje nagradne igre:
Nagradna igra poteka od vključno 11. 03. 2019 do vključno 30. 09. 2019.
4. Namen in potek nagradne igre:
Namen nagradne igre je promocija organizatorja in blagovne znamke Union.
Posamezniki lahko sodelujejo v nagradni igri na sledeča 2 načina:
a) Z nakupom steklenice ali pločevinke Union svetlo ali Union brezalkoholno, ki vsebuje unikatno
kodo (na pločevinki se unikatna koda nahaja na spodnjem delu zatiča pločevinke; na steklenici pa
na vratnem notranjem ovoju steklenice) ter vpisom unikatne kode v spletno mesto
www.union.si/nagradna-igra.
Vsak uporabnik lahko vnese večje število unikatnih kod, ki jih je prejel na podlagi nakupa izdelkov
z unikatno kodo.
b) Brez nakupa: pravilno odgovorite na nagradni kviz na spletnem mestu www.union.si/nagradnaigra ter s tem podate prijavo za sodelovanje pri ustreznem tedenskem in mesečnem žrebanju (ter
ob izpolnjenem dodatnem pogoju tudi za sodelovanje pri žrebanju za glavno nagrado).
OPOZORILO – dodatni pogoj za veljavno prijavo za žrebanje za glavno nagrado:
za konkretno veljavno prijavo za žrebanje za glavno nagrado morate dodatno (poleg prijave, kot je

opredeljena v predhodnih odstavkih tega člena) k sodelovanju v nagradni igri povabiti še prijatelja
(obiščite svoj profil na www.union.si/nagradna-igra, kjer vas bomo vodili skozi enostaven postopek),
slednji pa mora za izpolnitev pogoja takšno svoje sodelovanje potrditi in se registrirati. V primeru, da
boste izžrebani kot glavni nagrajenec, vam in vašemu prijatelju (navedenem na konkretni izžrebani prijavi)
vsakemu pripada 7.500,00 EUR bruto. Pri vsakokratni veljavni prijavi lahko za sodelovanje v žrebu
povabite drugega prijatelja (istega prijatelja večkrat ne morete povabiti). V primeru, da boste izžrebani za
glavno nagrado, si bo glavno nagrado z vami delil tisti vaš prijatelj, ki je bil naveden na konkretni prijavi, ki
je bila izžrebana. Pozor: v primeru da bi boste izžrebani za glavno nagrado, pa bi se ugotovilo, da na
konkretni izžrebani prijavi niste veljavno povabili prijatelja (ali pa slednji ni veljavno potrdil svoje
udeležbe), se takšna prijava ne upošteva (saj pri konkretni prijavi ni bil izpolnjen pogoj dodanega
prijatelja) ter se žreb ponovi.
***
Žreb tedenskih nagrad se opravi izmed vseh posameznikov, ki so sodelovanje v nagradni igri veljavno
prijavili tekom posameznega tedenskega obdobja. V primeru, da je posamezni nagrajenec že bil izžreban
za posamezen tip tedenske nagrade, ni upravičen do ponovnega prejema enakega tipa tedenske nagrade
(v kolikor bi bil eventualno ponovno izžreban) – lahko pa je eventualno ponovno izžreban in upravičen do
nagrade v tednih v drugih mesecih, ko se podeljuje drugačen tip tedenske nagrade (ki ga nagrajenec pred
tem še ni prejel).
Žreb mesečnih nagrad se opravi izmed vseh posameznikov, ki so sodelovanje v nagradni igri veljavno
prijavili tekom posameznega izmed mesečnih obdobij. Vsak posameznik je v primeru, da je izžreban
upravičen do največ ene mesečne nagrade.
V kolikor bi bil za tedensko, mesečno nagrado ali glavno nagrado eventualno izžreban posameznik, ki do
nje ne bi bil upravičen, se žreb ponovi, dokler se ne prejme nagrajenca, ki izpolnjuje pogoje za prejem
nagrade.
Med vsemi sodelujočimi, ki so kadarkoli v času 15.03.2019 do 30.09.2019 veljavno podali prijavo za
sodelovanje (torej izpolnili tudi dodatni pogoj za veljavno prijavo za žrebanje za glavno nagrado) se
01.10.2019 izžreba glavnega nagrajenca.
Nagrajenci bodo izžrebani s pomočjo naključnega računalniškega žreba izmed podanih prijav. Žreb bo
nadzorovala tri članska komisija, ki jo imenuje organizator. Žreb se bo opravil na opredeljene datume
žrebanj, javna objava izžrebanih nagrajencev pa se izvede najkasneje naslednji delovni dan po
opravljenem žrebu. V primeru, da bi datum žrebanj zapadel na soboto, nedeljo ali praznik (oz. dela prost
dan v Republiki Sloveniji) se žreb oz. objava opravita prvi naslednji delovni dan.
Z vsako vpisano unikatno kodo uporabnik sodeluje v enem tedenskem in enem mesečnem žrebu ter si z
vnosom več unikatnih kod povečuje možnost izžreba za nagrado. Stroške sodelovanja nosijo udeleženci
nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanja
v nagradnih igrah.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo
vse spremembe objavil na v teh pravilih in znotraj aplikacije.

V času trajanja nagradne igre bodo žrebane tedenske nagrade, mesečne nagrade ter ena glavna nagrada.
a) tedenske nagrade
Tedenske nagrade bodo različne po posameznih koledarskih mesecih.
obdobje tedenskega žrebanja

nagrade*

april 2019

50 x bluetooth zvočnik

maj 2019

50 x slušalke

junij 2019

50 x brisača

julij 2019

50 x kapa s šiltom

avgust 2019

50 x majica

september 2019

50 x bombažna vrečka Union

*opomba: v okviru vsakega tedenskega žrebanja bo izžrebanih 50 prejemnikov nagrad, pri čemer bo vsak
prejemnik prejel 1 kos artikla iz tedenskega nagradnega sklada.

Tedenska nagradna žrebanja bodo izvajana:
obdobje

datum tedenskega žrebanja

za prijave prejete med 11. 03. 2019 (0:00) ter 7. 04. 2019 (23:59)

08. 04. 2019

za prijave prejete med 8. 04. 2019 (0:00) ter 14. 04. 2019 (23:59)

15. 04. 2019

za prijave prejete med 15. 04. 2019 (0:00) ter 21. 04. 2019 (23:59)

22. 04. 2019

za prijave prejete med 22. 04. 2019 (0:00) ter 28. 04. 2019 (23:59)

29. 04. 2019

za prijave prejete med 29. 04. 2019 (0:00) ter 05. 05. 2019 (23:59)

06. 05. 2019

za prijave prejete med 06. 05. 2019 (0:00) ter 12. 05. 2019 (23:59)

13. 05. 2019

za prijave prejete med 13. 05. 2019 (0:00) ter 19. 05. 2019 (23:59)

20. 05. 2019

za prijave prejete med 20. 05. 2019 (0:00) ter 26. 05. 2019 (23:59)

27. 05. 2019

za prijave prejete med 27. 05. 2019 (0:00) ter 02. 06. 2019 (23:59)

03. 06. 2019

za prijave prejete med 03. 06. 2019 (0:00) ter 09. 06. 2019 (23:59)

10. 06. 2019

za prijave prejete med 10. 06. 2019 (0:00) ter 16. 06. 2019 (23:59)

17. 06. 2019

za prijave prejete med 17. 06. 2019 (0:00) ter 23. 06. 2019 (23:59)

24. 06. 2019

za prijave prejete med 24. 06. 2019 (0:00) ter 30. 06. 2019 (23:59)

01. 07. 2019

za prijave prejete med 01. 07. 2019 (0:00) ter 07. 07. 2019 (23:59)

08. 07. 2019

za prijave prejete med 08. 07. 2019 (0:00) ter 14. 07. 2019 (23:59)

15. 07. 2019

za prijave prejete med 15. 07. 2019 (0:00) ter 21. 07. 2019 (23:59)

22. 07. 2019

za prijave prejete med 22. 07. 2019 (0:00) ter 28. 07. 2019 (23:59)

29. 07. 2019

za prijave prejete med 29. 07. 2019 (0:00) ter 04. 08. 2019 (23:59)

05. 08. 2019

za prijave prejete med 05. 08. 2019 (0:00) ter 11. 08. 2019 (23:59)

12. 08. 2019

za prijave prejete med 12. 08. 2019 (0:00) ter 18. 08. 2019 (23:59)

19. 08. 2019

za prijave prejete med 19. 08. 2019 (0:00) ter 25. 08. 2019 (23:59)

26. 08. 2019

za prijave prejete med 26. 08. 2019 (0:00) ter 01. 09. 2019 (23:59)

02. 09. 2019

za prijave prejete med 02. 09. 2019 (0:00) ter 08. 09. 2019 (23:59)

09. 09. 2019

za prijave prejete med 09. 09. 2019 (0:00) ter 15. 09. 2019 (23:59)

16. 09. 2019

za prijave prejete med 16. 09. 2019 (0:00) ter 22. 09. 2019 (23:59)

23. 09. 2019

za prijave prejete med 23. 09. 2019 (0:00) ter 29. 09. 2019 (23:59)

30. 09. 2019

b) mesečne nagrade
Vsak mesec bo izžreban en prejemnik mesečne nagrade, ki bo v najem za 30 dni prejel točilni aparat in 4x
25 litrov sodčkov Union piva v vrednosti 80 EUR.*

*Nagrajenec bo prejel na posodo aparat za točenje piva ter štiri polne sodčke piva. Najkasneje v roku 30
dni bo nagrajenec vrnil aparat za točenje piva ter štiri prazne sodčke.
obdobje

datum mesečnega žrebanja

za prijave prejete med 11.3.2019 (0:00) ter 30.04.2019 (23:59)

03.05.2019

za prijave prejete med 01.05.2019 (0:00) ter 31.05.2019 (23:59)

03.06.2019

za prijave prejete med 01.06.2019 (0:00) ter 30.06.2019 (23:59)

01.07.2019

za prijave prejete med 01.7.2019 (0:00) ter 31.07.2019 (23:59)

01.08.2019

za prijave prejete med 01.08.2019 (0:00) ter 31.08.2019 (23:59)

02.09.2019

za prijave prejete med 01.09.2019 (0:00) ter 30.09.2019

01.10.2019

c) glavna nagrada
Ob zaključku nagradne igre bo med vsemi sodelujočimi, ki so izpolnilo pogoj, in k sodelovanju povabili
prijatelja izžrebana 1 (ena) oseba in njen povabljeni prijatelj. Glavna nagrada 15.000 EUR bruto se bo
razdelila med izžrebanega nagrajenca (ki bo prejel 7.500,00 EUR bruto) ter njegovega povabljenega
prijatelja (ki bo prejel 7.500,00 EUR bruto)
V žrebanju za glavno nagrado sodelujejo samo posamezniki, ki so izpolnili dodatni pogoj glede žrebanja za
glavno nagrado, kot je navedeno v členu 2. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri (t.j. da na spletnem mestu k
sodelovanju na nagradni igri povabijo prijatelja, ki svojo udeležbo potrdi).
Žrebanje glavne nagrade bo dne 1.10.2019. Žrebanje glavne nagrade bo opravljeno med veljavnimi
prijavami prejetimi v obdobju od 11.03.2019 do 30.09.2019.
***
Nobena od nagrad ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade ali prenosljiva na tretjo osebo. Tedenske in
mesečne nagrade niso izplačljive v gotovini.
Vsaka izmed nagrad bo izžrebana in podeljena prejemnikom, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v
nagradni igri (izjema je povabljeni prijatelj izžrebanega nagrajenca za glavno nagrado, ki v nagradni igri
sodeluje kot povabljeni prijatelj glavnega nagrajenca).
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 prejemnike mesečnih nagrad in prejemnika glavne nagrade 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.
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.
7. Pravila:
Organizator si pridružuje pravico, da prijave z nepopolnimi podatki sodelujočih izloči iz žrebanja, oziroma
jih ne upošteva. Neveljavnih ali nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
Prejemnike nagrad bo organizator kontaktiral preko elektronskega naslova roku 7 delovnih dni po
izvedenem žrebanju.

Nagrajenec je dolžan organizatorju v roku 7 delovnih dni (od dne, ko organizator odpošlje
elektronska sporočila) na e-naslov (info.union@heineken.com) potrditi sprejem nagrade in svoje
podatke: ime, priimek, naslov (ter v primeru mesečne oz. glavne nagrade tudi davčno številko).
Izžrebanci bodo svojo tedensko nagrado prejeli po pošti na naslov, ki so ga navedli. Tedenska nagrada bo
na pošto oddana najkasneje v roku enega meseca.
Izžrebanci bodo svojo mesečno nagrado prevzeli po dogovoru z organizatorjem v roku 14 dni od potrditve
sprejema nagrad.
Sodelujoči se strinjajo s sodelovanjem v nagradni igri in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.
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.
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 in/ali njegovega prijavljenega prijatelja, 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
• ali če nagrajenec izjavi, da ne želi prejeti nagrade ali v primeru mesečne nagrade ali glavne nagrade
posredovati ustrezne davčne številke, ali
• v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.
Če prejemnik nagrade ne posreduje pravočasno 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.

9. Varovanje podatkov
Nagrajenci bodo vsak teden objavljeni na spletni strani organizatorja – union.si/nagradna-igra. Nagrajenec
se izrecno strinja s tem, da se njegovo ime in priimek objavi na spletni strani organizatorja. Podatki o
nagrajencih bodo trajno izbrisani v 30 dneh po preteku nagradne igre.
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in
hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre.
Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal in jih varoval v skladu z Splošno Uredbo
o varstvu osebnih podatkov in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo, da bo organizator osebne podatke lahko
posredoval:
-

izvajalcu nagradne igre - AGENCIJA 101, inovativne marketinške in organizacijske rešitve, d.o.o.,
Dunajska cesta 139, 1000 Ljubljana, zaradi zagotavljanja izvedbe nagradne igre,
družbi 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 primeru podaje zahteve za blokiranje ali
izbris podatkov sodelujoči ne bodo več vključeni v nagradno igro.
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 11.03.2019, in so v času nagradne igre na vpogled
udeležencem na spletni strani organizatorja – union.si/nagradna-igra.
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, 11.03.2019
Pivovarna Laško Union d.o.o.

