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Pravila nagradne igre: Električno kolo Renault ZE 
 
SPLOŠNE DOLOČBE 
  

1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre Električno kolo (v nadaljevanju nagradna igra). 
2. Organizator nagradne igre je podjetje Štajerski avto dom d.o.o., Tržaška cesta 38, 2000 Maribor 

(v nadaljevanju organizator). 
3. Nagradna igra poteka od 16. novembra do 31. decembra 2020 na ozemlju Republike Slovenije. 
4. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v 

nagradni igri.   
5. Pravila so objavljena na spletni strani www.stajerski-avtodom.si in bodo tam objavljena vse do 

datuma 30.1.2020. 

 
KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI 
 

6. V nagradni igri lahko sodelujejo zgolj polnoletne fizične osebe, ki so državljani Republike 
Slovenije. 

7. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju nagradne igre ali njihovi ožji 
družinski člani. 

8. Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi le enkrat. 

 
NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI 
 

9. V nagradni igri sodelujejo tisti posamezniki, ki bodo med 16. novembrom in 31. decembrom 2020 
naročili in odpeljali novo vozilo Renault ali Dacia iz zaloge. 

10. Med vsemi naročili za nakup vozila Renault ali Dacia in izdanim plačanim računom za ta vozila v 
obdobju trajanja nagradne igre, bo organizator izžrebal nagrajenca, ki bo o prejemu nagrade 
obveščen preko e-maila ali telefona. 

 
NAGRADA IN PREVZEM NAGRADE 
 

11. Nagrada je Električno kolo RENAULT ZE Rainbow DX300, v vrednosti 1.500€ z DDV. 
12. Zgoraj navedena vrednost nagrade predstavlja tržno vrednost na dan sprejema teh pravil. 

Morebitna kasnejša sprememba tržne vrednosti ne vpliva na vrednost nagrade. 
13. Nagrajenec se odpove vsem zahtevkom v zvezi z morebitnimi napakami prejete nagrade. 
14.  Nagrado lahko nagrajenci prevzamejo ob predložitvi plačanega računa za vozilo ali ob predložitvi  

prometnega dovoljenja v izvirniku (na vpogled) z datumom prve registracije med 16.11.2020 in 
31.12.2020. 

15. Točen datum oziroma dan prevzema nagrade bosta nagrajenec in organizator dogovorila 
naknadno, in sicer na sedežu Štajerskega avto doma d.o.o., Tržaška cesta 38, 2000 Maribor. 

16.  Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje 
osebe. 

17. Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi 
tričlanska komisija. 

18. Žrebanje bo potekalo na sedežu organizatorja dne 07.01.2020 v prisotnosti tričlanske komisije. O 
žrebanju se bo sestavil zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije. 

19. Zapisnik o nagrajencu nagradne igre se hrani pri organizatorju nagradne igre. 
 

http://www.stajerski-avtodom.si/
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20. Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča. 
21. Organizator si pridržuje pravico, da nečitljive podatke in nepopolne podatke sodelujočih izloči iz 

žrebanja. 
22. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot 

nagrajenca objavi na svoji spletni strani https://www.stajerski-avtodom.si/ . 
23. Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani https://www.stajerski-avtodom.si/ najkasneje 

v treh dneh po žrebanju nagrade. 
24. Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če: 

• udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja, ali 

• je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, ali 

• je udeleženec navedel nepopolne, nepravilne ali neresnične podatke. 
V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu 
drugemu ali ne. 

 

DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE 
 

25. Nagrajenec je po zakonu davčni zavezanec, zato je dolžan organizatorju nagradne igre pisno 
predložiti svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko). 

26. Če nagrajenec v roku 8 dni po datumu poslanega poziva oziroma v naknadnem roku do preteka 
15 dni od javne objave nagrajenca na spletni strani ne predloži potrebnih podatkov in ne 
prevzame nagrade, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila. 

27. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR, se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se 
tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2)1 
je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR, organizatorju dolžan sporočiti davčno 
številko. 

28. Plačilo davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za 
nagrajence od vrednosti nagrad odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi, 
upoštevajoč 27. točko teh pravil. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske 
odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. 

29. Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade 
in znesek plačane akontacije davka, v kolikor višina vrednosti nagrade presega znesek 42 EUR. 
Dobitnik, ki bo prejel obvestilo, je dolžan to napovedati v svoji dohodninski napovedi za leto, v 
katerem je prejel nagrado. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s 
kakšnimi drugimi nagradami. 

30. V kolikor nagrajenec organizatorju svoje davčne številke ne bi sporočil, se šteje, da se je nagradi 
odpovedal. 
 

VAROVANJE PODATKOV 
 

31. Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne na-
gradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal 
skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list 
RS, št. 94/07) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679). 

32. Organizator brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov 
udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za po-
trebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre. 

 

 
1 Zakon o davčnem postopku, Ur. l. RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 

25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19 in 145/20 – odl. US. 
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33. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov, ki se neodvisno od ravnanj 
organizatorja pojavijo na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na spletnih 
straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo 
ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre. 

34. Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da 
do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in ob-
deluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zako-
nom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07). 

35. V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, pre-
pisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih 
podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. 

36. Podatke hrani organizator v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali 
na podlagi zahtevka nagrajenca se podatki izbrišejo. 

37. Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer: 
• dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se 

hrani v prostorih organizatorja nagradne igre eno (1) leto, 
• osebni podatki udeležencev se hranijo do zaključka nagradne igre, 
• dokumentacija v zvezi z nagrajenci (osebni podatki, davčna dokumentacija) se hrani v 

skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi (10 let). 
Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo komisijsko uniči v 
skladu s svojimi internimi akti. 

38. Vsi sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da so v primeru prejema nagrade njihovi podatki (ime, 
priimek) javno objavljeni. 

39. Podatki o sodelujočih ne bodo posredovani tretjim osebam. Podatki o nagrajencu pa se bodo 
posredovali Finančni upravi RS, zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti. 

 

PRITOŽBE 
 

40. Vse pisno posredovane pritožbe in reklamacije v zvezi s predmetno nagradno igro rešuje 
organizator nagradne igre. 

41. V primeru pritožbe se organizator zavezuje, da jo bo obravnaval po ustaljenem postopku in o 
njeni rešitvi obvestila udeleženca. 

42. Določili 40. in 41. točke teh pravil ne posegata v določilo, da zoper rezultate nagradne igre ni 
mogoča pritožba.  

43. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se ta pravila štejejo za prevladujoča, ne glede na 
druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. 

44. Vprašanja o zaupnosti in uporabi osebnih podatkov sodelujočih in izžrebanca oziroma zahtevek 
po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro lahko naslovijo sodelujoči na elektronski naslov: 
info@stajerksi-avtodom.si  

45. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v 
Mariboru. 

 

ODGOVORNOST 
 

46. Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno 
izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere 
organizator ne more vplivati (višja sila, logistične ovire, tehnične težave), organizator lahko 
odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne 
odgovarja za nastalo škodo. 

47. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je 
dokončna in velja za vse udeležence. 
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48. Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva nagrade. Vsi 
spori, povezani s pravicami okrog lastništva nagrade, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, 
da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi 
pravili. 

49. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala 
kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni 
igri izrecno strinjajo. 

 

RAZNO 
 

50. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako 
zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. 

51. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z 
objavami na svoji spletni strani (www.stajerski-avtodom.si). 

52. Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani www.stajerski-avtodom.si. 
53. Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z 

nagradnim izborom, ki je predmet tega pravilnika, ter za udeležence nagradne igre, ki s 
potrditvijo teh pravil soglašajo z njimi. 

54. Za dodatne informacije o nagradni igri lahko sodelujoči pišejo na elektronski naslov: 
info@stajerksi-avtodom.si  

55. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema. 
 
 
Maribor, 16.11.2020 
 
 

                                                                                Štajerski avto dom d.o.o., 
Tržaška cesta 38, 

2000 Maribor 
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