
SPLOŠNI POGOJI 

1. člen 

Organizator nagradne igre je Integral Avto d.o.o., Cesta maršala Tita 67, 4270 Jesenice. 

2. člen 

Trajanje posamezne nagradne igre je objavljeno na mediju v sklopu ostalih informacij o nagradni igri, 

na spletni strani, socialnem omrežju, tiskanem ali drugem mediju. 

3. člen 

Namen nagradne igre je promocija objektov in storitev, pospeševanje prodaje in pridobivanje 

kontaktov. 

4. člen 

V teh pravilih se uporabljajo sledeči pojmi: Sodelujoči: kot sodelujoči se definira vsaka oseba, ki preko 

te spletne strani, Facebook omrežja ali drugega medija posreduje izpolnjeno nalogo ali odgovori na 

vprašanje ter nam posreduje vse pravilne zahtevane osebne podatke. 

5. člen 

Nagradna igra poteka od četrtka 23.04.2021 do vključno 28.04.2021, na Facebook strani Integral Avto 

. Kandidati imajo možnost za sodelovanje v nagradni igri od 23.04.2021 do 28.04.2021 do polnoči. 

Nagradna igra se zaključi z razglasitvijo nagrajencev v ponedeljek  03.05.2021 na spletnem mestu 

facebook Integral Avto. 

6. člen 

Za nagrado se s pravilnim odgovorom na vprašanje ali z izpolnitvijo druge naloge nagradne igre 

potegujejo vsi sodelujoči, ki so sodelovali v skladu s temi pravili. V kolikor nagradna igra vključuje 

priporočanje (točka 16.) aktivne osebe pridobijo prednost skladno z stopnjo svoje aktivnosti. 

Nagrajenec mora za prevzem nagrade izpolnjevati vsa določila nagradne igre med katerimi so tudi 

določene obveznosti. Prevzem nagrade je praviloma možen le osebno na sedežu podjetja v roku 30 dni 

od objave nagrajencev ob predložitvi osebnega dokumenta. Izjemoma lahko nagrado prevzamejo 

osebe, ki se predhodno ali ob prevzemu strinjajo s temi splošnimi pravili in pogoji ter po potrebi 

prevzamejo del obveznosti. Nagrajenci se obvezujejo prejem nagrade kot kasneje tudi samo doživetje 

in izkušnje fotodokumentirano objaviti na svoji facebook strani ali drugem socialnem omrežju če ga 

imajo. Objave v nobenem primeru ne smejo odražati neupravičenega negativizma ali drugače 

škodovati imenu in ugledu produktom organizatorja ali organizatorju. 

7. člen 

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejema pravila in se strinja, da bodo njegovi podatki v 

primeru žrebanja objavljeni na Facebook strani Integral Avto  in spletni strani www.integral-avto.si ter 

da bo ob pozivu organizatorja posredoval podatke, potrebne za prevzem nagrade. Uporabniki 

sodelujejo tako, da všečkajo stran Integral Avto  in v komentarju pod fotografijo označijo najmanj eno 

osebo. Kršitelje bomo diskvalificirali. Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in 

s.p. v akciji ne morejo sodelovati. Sodelujejo lahko osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. 

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Integral Avto d.o.o 

 



8. člen 

V nagradnem skladu je ena glavna nagrada – osebno vozilo v uporabo za 1 dan. Sponzor nagrade je 

Integral Avto d.o.o. 

9. člen 

Po končanem žrebanju, ki bo v ponedeljek 03.05.2021 bo nagrajenec razglašen na spletnem 

mestu  Integral Avto in na Facebook strani Integral Avto. Nagrajenec se mora na obvestilo o nagradi 

odzvati in organizatorju posredovati svoje osebne podatke: ime, priimek, naslov in davčno številko. 

Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. 

10. člen 

Kadar vrednost podeljene nagrade presega 42 €, je nagrajenec dolžan posredovati svojo davčno 

številko. Nagrado je potrebno prijaviti v davčno osnovo v davčnem letu. Akontacijo dohodnine plača 

organizator. 

11. člen 

Nagrajenec mora ob prevzemu nagrade predložiti osebni dokument in davčno številko. Organizator 

nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, 

- nihče ne poda odgovora na nagradno vprašanje oz. so odgovori nesmiselni, - se ugotovi, da je 

uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre. 

12. člen 

Žrebanje nagrajenca bo potekalo na naslovu organizatorja in pod nadzorom komisije, ki jo sestavljajo: 

- Aleš Stražiščar, predsednik komisije – Barbara Popovič, član komisije – Dejan Keleman, član komisije. 

13. člen 

Organizator igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to 

zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki. 

14. člen 

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakor koli povezane z izdajo nagrade, ter 

za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo 

upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na 

spletnem mestu   Integral Avto | Facebook v zavihku Novice. Za tolmačenje posameznih členov tega 

pravilnika je pristojna komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti 

pravno službo organizatorja. Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala 

pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko 

komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi. 

15. člen 

V primeru, da je nagrajenec oseba, mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 

let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. 

16. člen 

 Sodelujoči lahko nagradno igro priporoči drugim osebam (npr. prijateljem) in si tako povečajo 

možnosti za pridobitev nagrad v okviru nagradne igre. Sodelujoči ima na  Facebook strani nagradne 



igre možnost igro priporočiti drugim osebam preko postopkov, ki so na voljo v okviru nagradnega kviza. 

Sodelujoči lahko igro priporoči neomejenemu številu oseb oz. številu, ki jih določa organizator. Osebe, 

ki preko priporočila vstopijo v sodelovanje v nagradni igri morajo prav tako sprejeti oziroma se strinjati 

s splošnimi pravili nagradne igre, sicer ne morejo sodelovati. Organizator in soorganizator si pridržujeta 

pravico, da na zahtevo državnih organov ali drugih institucij, ki nadzirajo pošiljanje nezaželene 

elektronske pošte, ali ponudnikov dostopa do interneta, v primeru suma pošiljanja nezaželene 

elektronske pošte, tem organom, institucijam ali ponudnikom posredujeta IP naslov in ostale podatke 

sodelujočega, ki je osumljen pošiljanja nezaželene elektronske pošte. V kolikor obstaja sum, da je ista 

oseba večkrat sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih ali istih e-poštnih naslovov, jo imata 

organizator in soorganizator pravico izključiti. V kolikor obstaja sum, da je določeni sodelujoči kakorkoli 

goljufal oziroma ravnal v nasprotju s temi pravili, imata organizator in soorganizator pravico tega 

sodelujočega izključiti. 

17. člen 

Organizator v nobenem primeru ne odgovarja za nepopolno sodelovanje, vpis podatkov, napake pri 

vpisovanju v nagradni igri ali za sodelovanje z napačnimi podatki. Sodelovanje v nagradni igri, 

pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom katerega koli izdelka ali storitve. Organizator 

in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala 

iz nagrad ali prevzema nagrad, potne stroške ali podobno, ki bi nastale ob prevzemu ali uporabi 

nagrade. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko sporazumno 

odpove nagradno igro. O tem mora organizator preko Facebook strani ali preko e-pošte obvestiti vse 

sodelujoče. V takšnem primeru organizator sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo. Organizator si 

pridružuje pravico spremembe 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 

na svoji Facebook strani. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba tudi piše na info@integral-

avto.si . Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil 

je dokončna in velja za vse sodelujoče. 

18. člen 

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako 

da pošlje sporočilo na e-poštni naslov info@integral.avto.si . Po prejemu tega sporočila se sodelujočega 

izključi iz nagradne igre. 

19. člen 

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, 

da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujoče oziroma po potrebi tudi druge 

udeležence. 

 

Jesenice,23.4.2021 
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