
Splošni pogoji sodelovanja v 
nagradni igri 

“OSVOJITE ROBOTSKO 
KOSILNICO BOSCH INDEGO 
350” 
AGENCIJA NOVELUS D. O. O.,· 18. JULIJ 2018 

 

ČLEN 1:  

ORGANIZATOR: Agencija Novelus d.o.o., Ulica heroja Nandeta 37, 2000 Maribor.  

za pokrovitelja MOL SLOVENIJA d.o.o., Lendavska ulica 24, SI-9000 Murska Sobota. 

DOBAVITELJ: ROBERT BOSCH, trgovsko in servisno podjetje, d.o.o., Kidričeva cesta 

81, 4220 Škofja Loka. 

 

ČLEN 2: TRAJANJE, NAMEN IN KRAJ NAGRADNE IGRE  

Nagradna igra se izvaja z namenom promocije podjetja MOL Slovenija d.o.o. Nagradna 

igra poteka od 18. 7. 2018 do 15. 10. 2018, nanaša pa se na celotno območje Republike 

Slovenije. 

 

ČLEN 3: KANALI PROMOCIJE 

Promocijski materiali bodo dostopni na vseh bencinskih servisih MOL po Sloveniji.  

 

ČLEN 4: NAGRADNI FOND  

Nagradni fond vsebuje robotsko kosilnico BOSCH INDEGO 350, v vrednosti  999,99 €. 

https://www.facebook.com/molslo/
https://www.facebook.com/notes/mol-slovenija/splo%C5%A1ni-pogoji-sodelovanja-v-nagradni-igri-ali-ste-lpg-uporabnikobjavljeni-5-jul/2129191774009364/


ČLEN 5: POGOJI SODELOVANJA  

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki 

Sloveniji, in so starejši od 18 let. Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, 

starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da 

zastopa omenjeno mladoletno osebo. Uslužbenci ORGANIZATORJA ALI 

POKROVITELJA, ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z zunajzakonskimi partnerji), 

kot tudi uslužbenci vseh, s organizatorjem ali pokroviteljem povezanih pravnih oseb 

oziroma oseb, povezanih z omenjeno akcijo, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi 

ostali, ki sodelujejo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih. Vsako 

takšno sodelovanje se šteje za neveljavno. Pravne osebe in samostojni podjetniki v 

nagradnih vprašanjih in objavah ne morejo sodelovati.  

 

ČLEN 6: KAKO SODELOVATI V NAGRADNI IGRI  

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 in pravila v zvezi z nagradno 

igro. V času od 18. 7. 2018 do 15. 10. 2018 lahko obiskovalci na vseh BS MOL Slovenija 

sodelujejo v nagradni igri za robotsko kosilnico BOSCH. Vse, kar morajo storiti je, da 

izpolnijo obrazec z naslovom »SODELUJTE V NAGRADNI IGRI OSVOJITE 

ROBOTSKO KOSILNICO BOSCH INDEGO 350« ter ga oddajo na blagajni katerega koli 

izmed bencinskih servisov MOL v Sloveniji. 

 

ČLEN 7: ŽREB NAGRAJENCEV 

(1) V žrebanju nagrad sodelujejo vsi udeleženci, ki v času trajanja nagradne igre pravilno 

izpolnijo prijavnico in pripišejo podatke: ime, priimek, telefonsko številko in podpis.  

(2) V nagradni igri se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijavnice.  

(3) Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njenim potekom ter žrebanje nagrajencev skrbi 

komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja. Žrebanje nagrajencev bo 



opravljeno v roku 15 dni po končani nagradni igri na sedežu podjetja: Agencija Novelus, 

Ulica Heroja Nandeta 37, 2000 Maribor.  

(4) Komisija bo izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic izžrebala nagrajenca. Če se 

nagrajenci s pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri ne strinjajo, se lahko nagrada 

podeli drugemu naknadno izžrebanemu izžrebancu.  

(5) O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja; 

navzočih osebah; poteku žrebanja; izžrebani e-pošti ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik 

podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno. 

 

ČLEN 8: RAZGLASITEV NAGRAJENCEV  

Ime nagrajenca bo objavljeno na Facebook strani organizatorja kot samostojna objava 

(https://www.facebook.com/molslo). Nagrajenca bomo o nagradi obvestili tudi po telefonu.  

 

ČLEN 9: PREVZEM NAGRADE  

Nagrajenec bo po razglasitvi pozvan, naj podatke za dostavo nagrade posreduje telefonsko 

(00386 8 205 15 50) ali pisno Agenciji Novelus d.o.o. (Ulica heroja Nandeta 37, 2000 

Maribor oz. katja@novelus.si ). Nagrajenec mora posredovati svoje osebne podatke (ime, 

priimek, naslov, telefonsko številko in e-mail). Nato bo organizator nagrajenca obvestil o 

prevzemu nagrade. Če se nagrajenec v roku 5 delovnih dni ne odzove, izgubi pravico do 

nagrade in nagrada zapade. Nagrad nagradne igre ni možno zamenjati za gotovino.  

Nagrade niso prenosljive ali zamenljive. Nagrajenci nagradne igre sami krijejo vse stroške 

povezane s prevzemom nagrade (morebitne potne stroške ipd.).  

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejema pravila nagradne igre in se obvezuje, 

da jih bo upošteval.  

 

ČLEN 11: NAPAKE IN NEPRAVILNO IZPOLNJENE PRIJAVE  

https://www.facebook.com/molslo
mailto:katja@novelus.si


Napačne ali nepopolno izpolnjene prijave so neveljavne in ne bodo upoštevane pri izboru 

nagrajencev. Več sodelujočih z enakim priimkom na istem naslovu bodo veljali kakor eden. 

ČLEN 12: PUBLICITETA Sodelujoči soglaša, da se njegovo ime in priimek ter fotografija 

objavijo in uporabljajo v tiskani, zvočni, slikovni ali video obliki, brez kakršnega koli 

nadomestila s strani organizatorja. 

 

ČLEN 13: DAVČNE OBVEZNOSTI  

Dohodnino, vključno z akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge 

dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije in obračuna organizator 

nagradne igre. Prav tako se nagrajenci strinjajo in so seznanjeni s tem, da se lahko s 

prejemom nagrade uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem primeru nosijo vso finančno 

odgovornost in posledice sami. Dobitek v nagradnih vprašanjih ali objavah je po točki 3. 

člena odstavka 105. ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, ker njegova vrednost presega 42 

EUR (108. Člen ZDoh-2, Ur.l.RS, št. 117/2006). Akontacijo dohodnine plača organizator.  

 

ČLEN 14: V PRIMERU PRAVNEGA SPORA  

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočimi je pristojno sodišče v Mariboru. 

 

ČLEN 15: DODATNE INFORMACIJE O NAGRADNI IGRI 

(1) Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.  

(2) Organizator ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v 

nagradni IGRI, ki jo ustvarja.  

 (3) Nagradna igra se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, 

ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti. Sodelujoči bodo o 

prekinitvi nagradne igre obveščeni na uradni Facebook strani. 

 



ČLEN 16: VKLJUČENOST PODJETJA FACEBOOK/FACEBOOK DISCLAIMER  

Ta promocija ni na noben način sponzorirana, potrjena, administrirana ali kakorkoli 

povezana s podjetjem Facebook. S sodelovanjem se uporabnik strinja in razume, da so vse 

informacije v nagradni igri posredovane organizatorju in ne podjetju Facebook.  

 

ČLEN 17: VAROVANJE OSEBIH PODATKOV  

Organizator hrani in obdeluje vse osebne podatke sodelujočih v nagradni igri, v skladu z 

Zakonom o varovanju in zaščiti osebnih podatkov in v skladu z GDPR zakonodajo. Po 

koncu nagradne igre bodo vsi podatki, pridobljeni s to prijavnico, izbrisani. 

 

ČLEN 18: Pravila nagradne igre so javno objavljena na vseh bencinskih servisih MOL 

Slovenija in na: https://mol.si/si/vozite-z-nami/promocije  

 

ČLEN 19: Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Nepravilno ali pomanjkljivo 

izpolnjene prijavnice ne bodo upoštevane. Pridržujemo si pravico do napak, sprememb 

pogojev nagradne igre in sprememb sodelovanja. Po koncu nagradne igre bodo vsi podatki, 

pridobljeni s to prijavnico izbrisani in uničeni.  

 

https://mol.si/si/vozite-z-nami/promocije

