
Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »ŽIVLJENJE KOT GA PIŠE CEDEVITA« 

1.  

Splošne določbe 

Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »ŽIVLJENJE KOT GA PIŠE CEDEVITA« (v 

nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator je ATLANTIC TRADE, trgovina na debelo in drobno, d.o.o., 

Ljubljana, Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana,  matična številka: 1786164000, ID za DDV: SI39318338 (v 

nadaljevanju organizator).  

2.  

Nagradna igra poteka na celotnem področju Republike Slovenije v HoReCa kanalu  od 18.6.2012 do vključno 

6.8.2012 za vse potrošnike, kot izhajajo iz 4. točke teh pravil sodelovanja.  

Nagradna igra poteka v enem krogu z enim finalnim žrebanjem 

Namen in cilj nagradne igre je promocija blagovne znamke Cedevita. 

3.  

Proizvodi za sodelovanje v nagradni igri 

Z sodelovanje v nagradni igri pridejo v poštev pakiranja 15g vrečk cedevita vitaminski instant napitek, v okviru 

HoReCa kanala (hoteli, restavracije, lokali) sledečih okusov; pomaranča, limona, limeta, breskev, grenivka, 

mandarina, rdeča pomaranča, KIDS. 

4.  

Organizacija in način sodelovanja v nagradni igri 

V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo 

pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, objavljene na strani www.atlanticgrupa.com.  

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. 

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na sledeča načina (oba načina se štejeta kot prijava za sodelovanje v 

nagradni igri); 

1) da v trajanju nagradne igre na naslov organizatorja, Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, s pripisom za 

nagradno igro »življenje kot ga piše cedevita«, pošlje prijavo za sodelovanje v nagradni igri skupaj s 3 

praznimi vrečkami Cedevite 15g katerihkoli okusov; (pomaranča, limona, limeta, breskev, grenivka, 

mandarina, rdeča pomaranča, KIDS), ter vsemi zahtevanimi podatki (ime, priimek, ulica in hišna 

številka, pošta in poštna številka, država, kontaktna številka ter lastnoročni podpis) (v nadaljevanju 

Prijava). V tem primeru morajo biti vrečke Cedevite 15g, originalne, t.j. proizvedene v družbi Cedevita 

d.o.o. in je isto vrečko mogoče uporabiti le enkrat. 

ali 

2) da na e-mail naslov cedevitanagrajuje@atlanticgrupa.com s pripisom za nagradno igro »življenje kot ga 

piše cedevita«, pošljejo svojo fotografijo, s kozarcem cedevite in 15g vrečko Cedevite v najljubšem 

lokalu, ter dopišejo osebne podatke (ime, priimek, ulica in hišna številka, pošta in poštna številka, 

država in kontaktna številka) (v nadaljevanju Prijava).  
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Avtor fotografije se s tem, ko organizatorju nagradne igre fotografijo posreduje, zavezuje, da je 

fotografija njegovo avtorsko delo in organizatorju nagradne igre dovoljuje uporabo fotografije za 

namen nagradne igre in promocijske namene organizatorja.  

V primeru, da je sodelujoči na fotografiji fotografiral druge osebe, se s sodelovanjem v tej nagradni igri 

zavezuje, da je predhodno pridobil soglasja fotografiranih oseb za posredovanje in uporabo fotografije 

za namen nagradne igre in promocijske namene organizatorja. 

Udeleženci nagradne igre podajajo s Prijavo na nagradno igro izrecno soglasje, da organizator pridobi 

na poslanih fotografijah vse materialne avtorske pravice, krajevno in časovno neomejeno, ter da le ta 

fotografije lahko uporabi v kakršnekoli marketinške namene. 

5.  

Organizirano bo eno zaključno žrebanje nagrad, v katerem bodo sodelovale vse pravilne Prijave ki bodo na 

naslov organizatorja prispele do vključno 6.8.2012 in bodo vsebovale vse zahtevano s temi pravili. 

V nagradni igri je mogoče sodelovati večkrat, vsak sodelujoči, bo v nagradi igri sodeloval, tolikokrat, kolikor 

veljavnih prijavnic prispelo na naslov organizatorja. 

S  Prijavo v nagradno igro (z eno izmed možnosti iz 4 točke teh pravil), sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti 

seznanjen s pravili nagradne igre, in se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval 

pravila nagradne igre. 

Morebitne stroške sodelovanja (poštnina) nosijo udeleženci nagradne igre. 

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo 

pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja ter njihovi ožji družinski člani.  

6.  

Pravila nagradne igre bodo objavljena na spletni strani www.atlanticgrupa.com. 

Nagrade 

1) 1 X Reanult Twingo 

2) 5 X party potovanje za 2 osebi v Grčiji 

3) 12 X Nokia Lumia 900 

4) 10 X Nokia Monster Purity HD slušalke 

5) 50 X Cedevita brisača 

6) 50 X Cedevita majica 

 
Nagrade niso zamenljive ali izplačljive v gotovini. 

7.  

Žrebanje 

Žrebanje bo potekalo dne 13.8.2012 v prostorih organizatorja v  prisotnosti notarja in 3 članske naključno 

izbrane komisije. Vsi trije člani komisije so zaposleni pri organizatorju. 

Žrebanje bo potekalo na sledeči način: 

Najprej bo izžreban dobitnik prve nagrade, nato dobitniki druge, tretje, četrte,… po vrstnem redu iz 5. točke teh 

pravil. 
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V primeru da izžrebana Prijava ne izpolnjuje vseh, s temi pravili določenih zahtev, se šteje, da se nagrajenec 

nagradi izrecno odpoveduje, zato se  le ta ne bo upoštevala in bo izžreban drug nagrajenec. 

Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja pa ni mogoča. Organizator ne odgovarja za 

izgubljene pošiljke, ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke. 

8.  

Vsak udeleženec v nagradni igri, sme prejeti le eno nagrado, razen v primeru iz naslednjega odstavka. 

V primeru da bo v nagradni igri sodelovalo manj potrošnikov kot je predvideno število nagrad, bo po končanem 

žrebanju preostali nagradni fond, na podlagi določb, kot izhajajo iz teh pravil, razdeljen s ponovnim žrebanjem 

že izžrebanih Prijav, v tem primeru posameznik torej lahko prejme več kot eno nagrado. 

9.  

O poteku žrebanja se vodi zapisnik, ki mora vsebovati; kraj in čas žrebanja, skupno število Prijav, datum in naziv 

medija v katerem so bila pravila nagradne igre objavljena, imena priimki in naslovi komisije, način žrebanja 

nagrajencev, ime priimek in naslov posameznih nagrajencev, ter naziv in vrednost nagrade. Zapisnik podpišejo 

vsi člani komisije in notar. 

10.  

Objava in obveščanje nagrajencev 

Organizator bo nagrajence o nagradi obvestil pisno in po telefonu (v kolikor bodo dostavili telefonsko številko), 

imena in priimki nagrajencev pa bodo v roku 8 dni od žrebanja objavljena na spletni strani 

www.atlanticgrupa.com. Nagrajenci s sodelovanjem in potrditvijo, da se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja 

v nagradni igri soglašajo, da se njihovo ime in priimek ter prejete nagrade objavijo na omenjeni spletni strani. 

11.  

Prevzem nagrade 

Nagrajenci, ki izpolnjujejo vse pogoje, kot izhajajo iz teh pravil imajo pravico nagrado prevzeti na sedežu 

organizatorja, v roku 30 dni od dneva objave nagrajencev ,ob predložitvi osebnega dokumenta zaradi 

ugotovitve istovetnosti podatkov. Nagrajenec, je po zakonu davčni zavezanec, zato je dolžan organizatorju 

dostaviti podatek o svoji davčni številki. 

Z nagrajenci bo po potrebi sklenjena posebna pogodba oziroma izjava o prevzemu nagrade. Način prevzema 

nagrade je odvisen od vrste nagrade in bo posebej dogovorjen, med organizatorjem in nagrajencem. 

V kolikor je nagrajenec mladoletna oseba sme le ta  nagrado prevzeti  le ob spremstvu zakonitega zastopnika, 

ob predložitvi osebnega dokumenta, ki poda ustrezno soglasje za sodelovanje mladoletnika v nagradni igri.  

V kolikor nagrajenec v določenem roku ne prevzame nagrade, organizator nagrajenca o tem pisno obvesti in 

mu določi dodatni 15 dnevni rok za prevzem nagrade. V kolikor nagrajenec tudi v dodatnem roku ne prevzame 

nagrade, se bo štelo, da se nagradi izrecno odpoveduje. S tem mu organizator nagrade ni dolžan izročiti in je 

prost vseh obveznosti do nagrajenca. Nagrajenec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega 

ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.  

Organizator bo za nagrajence od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z 

veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme 
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prejemnika nagrade. Nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan organizatorju predložiti osebne podatke (ime, 

priimek, naslov in davčno številko). 

12.  

Prenehanje obveznosti organizatorja 

S prevzemom nagrade, oziroma podpisom posebne pogodbe ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse 

obveznosti organizatorja do nagrajenca. 

13.  

Organizator ima pravico prekiniti nagradno igro, vendar le v primeru, da nastopijo okoliščine na katere ni mogel 

vplivati oziroma jih ni mogel preprečiti, odstraniti ali se jim izogniti. Udeleženci bodo o morebitni prekinitvi v 

najkrajšem možnem času, ustrezno obveščeni po elektronskih oziroma drugih medijih. 

14.  

Varstvo podatkov 

S Prijavo v nagradno igro sodelujoči v nagradni igri izrecno soglaša, da  organizator, do preklica sodelujočega, 

zbira, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in nagrajenih, za namene izvedbe 

te nagradne igre, obveščanja o nagradni igri, kot tudi v marketinške namene, pri čemer se organizator zavezuje 

z omenjenimi podatki ravnati zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo 

potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.  

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih 

podatkov. 

15.  

Končne določbe 

Sodelujoči v nagradni igri s  Prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri, 

ter da z njimi soglaša. 

Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre na ogled na spletni strani organizatorja 

(www.atlanticgrupa.com). 

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. O vseh 

spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani 

www.atlanticgrupa.com. 

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica 

prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator prav tako ne odgovarja za 

izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke. 

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v 

Ljubljani. 

 

Organizator: 

Atlantic trade d.o.o., Ljubljana 
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