
 

 

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE: PRIPRAVLJENI NA POMLAD S HUSQVARNO 
 

Nagradna igra poteka v času trajanja predstavitve, ki bo od 22. 2.–4. 3. 2023 v nakupovalnem 

središču Citycenter Celje.  

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe, starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v Republiki 

Sloveniji.  

Z izpolnjeno nagradno kartico, ki jo dobite in oddate na kraju dogajanja, sodelujete v nagradnem 

žrebanju za nagrado, ki jo predstavlja HUSQVARNA TRIMER 110iL SET (vključno z akumulatorjem 

in polnilcem) pod pogojem, da pravilno odgovorite na zastavljeno vprašanje.  

Vsakdo lahko pri žrebanju sodeluje zgolj z eno oddano kartico. V primeru sodelovanja z več 

karticami bodo presežne kartice izločene iz žrebanja. 

Zaposlenim pri organizatorju nagradne igre ali podjetju Husqvarna Austria GmbH, njihovim ožjim 

družinskim članom in zaposlenim pri pooblaščenih trgovcih Husqvarna v Sloveniji ter njihovim 

ožjim družinskim članom, sodelovanje v nagradni igri ni dovoljeno. 

Nagradno žrebanje bo v soboto, 4. 3. 2023, ob 15.00 uri na osrednjem razstavnem prostoru v 

nakupovalnem središču Citycenter Celje, kjer bo izžrebanec/ka uradno razglašen/a.  

Nagrado izroči organizator nagradne igre izžrebani osebi na kraju žrebanja, če je prisotna. Sicer jo 

lahko prevzame na sedežu organizatorja nagradne igre (podjetje Pan Tim d.o.o.) v času med 6. 3. 

2023 in 26. 4. 2023. Če nagrada ni prevzeta na kraju žrebanja, organizator nagradne igre po e-pošti 

obvesti izžrebano osebo, da je bila izžrebana. Ob prevzemu nagrade mora izžrebana oseba 

organizatorju predložiti svoj veljaven osebni dokument, s katerem izkaže svojo identiteto, ter 

kopijo potrdila o davčni številki.  

V primeru, da izžrebana oseba zahtevanih listin ne predloži oz. se ne oglasi do poteka roka za 

prevzem nagrade, izgubi pravico do nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti glede 

izročitve nagrade. Ob prevzemu nagrade mora prejemnik/ica podpisati izjavo o prevzemu nagrade. 

Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne izroči izžrebani osebi, za katero ugotovi, da ne 

izpolnjuje pogojev po teh pravilih. 

Prejemniku/ici nagrade se po Zakonu o dohodnini bruto vrednost nagrade všteva v davčno osnovo. 

Organizator bo od nagrade obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z 

veljavnimi predpisi ter izpis-potrdilo o plačilu akontacije dohodnine poslal prejemniku/ici nagrade 

priporočeno po pošti. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo prejemnika/ico nagrade.  

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug izdelek istega proizvajalca. 

Organizator ne nosi odgovornosti za nobeno škodo, ki bi nastala kot posledica udeležbe v nagradni 

igri ali bi izvirala iz nagrade oz. njene uporabe, razen odgovornosti, ki je po zakonu ni mogoče 



 

 

izključiti. Organizator nagradne igre je podjetje Pan Tim, d. o. o., Latkova vas 81d, 3312 Prebold 

(Prodajalna Uniforest) v sodelovanju s podjetjem Husqvarna Austria GmbH.  

 

Pravila nagradne igre so na vpogled na sedežu organizatorja nagradne igre še mesec dni po izročitvi 

nagrade oz. po poteku roka za izročitev nagrade. 

 

UPORABA PODATKOV 

 

S podpisom prijavnice v nagradni igri potrjujete resničnost vseh navedenih podatkov ter pod 

materialno in kazensko odgovornostjo s podpisom na pristopnici zagotavljate, da izpolnjujete 

pogoje za pristop, navedene v tem dokumentu, s katerimi ste se predhodno seznanili in jih 

sprejemate. Izrecno soglašate, da se osebni podatki obdelujejo z namenom statističnih obdelav in 

trženjskih raziskav. Izrecno soglašate, da lahko UNIFOREST, d. o. o., in PAN TIM, d. o. o. za potrebe 

segmentiranega in ciljnega trženja obdelujeta vse podatke, ki jih hranita o meni in sta jih pridobila 

ob vaših nakupih, sklepanju pogodb ali med drugimi oblikami interakcije. Izrecno soglašate, da 

boste na podlagi preteklih nakupnih navad prejemali oglasna in druga sporočila ter ugodnosti, 

namenjene in prilagojene vam. Osebni podatki se hranijo največ 1 leto od odstopa obveščanja o 

ugodnostih prodajalne Uniforest. UNIFOREST, d. o. o., in PAN TIM, d. o. o., smeta osebne podatke 

posredovati pogodbenim obdelovalcem. S temi pravili ste seznanjeni, da lahko kadarkoli prekličete 

soglasje za neposredno in/ali segmentirano in/ali ciljno trženje, in sicer pisno na naslov PAN TIM 

d.o.o., Latkova vas 81/d, 3312 PREBOLD, po e-pošti na naslov trgovina@uniforest.si, na telefonsko 

številko 03 777 14 00 oziroma skladno z navodili v prejetih SMS-sporočilih in e-pošti. Seznanjeni 

ste, da imata UNIFOREST, d. o. o., in PAN TIM, d. o. o., pravico pristopnico zavrniti brez 

obrazložitve. 

 

 

Prebold, 17. 2. 2023 

 


