SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA NAGRADNE IGRE

1. Organizator nagradne igre
Nagradno igro organizira podjetje Optika Dober vid, Tanja Jerebic s. p., Kolodvorska
ulica 18a, 9240 Ljutomer, z davčno številko SI45705437 in matično številko
8418276000 – v nadaljevanju »organizator«.
Nagradna igra ni na noben način povezana s podjetjem Facebook. Podjetje Facebook ne
izvaja, ne prireja in ni pokrovitelj nagradne igre. Podjetje Facebook je izvzeto iz vseh
možnih odškodninskih zahtevkov ali drugih zahtevkov udeležencev nagradne igre. Vsi
podatki in informacije bodo posredovani organizatorju, nikoli Facebooku. Za
kakršnakoli vprašanja, povezana z nagradno igro, se lahko obrnete na e-poštni naslov
optika@dobervid.com.
2. Čas trajanja nagradne igre
Nagradna igra traja od vključno 3. 6. 2020 do 30. 6. 2020, in sicer do 15.00, ko bo
potekalo žrebanje.
3. Udeleženci/-ke
Udeleženci/-ke v nagradni igri so lahko vse fizične osebe s stalnim bivališčem v
Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju,
njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izven zakonski partner oziroma partner iz
registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in
sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki
sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli
povezani s poslovanjem organizatorja.

4. Način sodelovanja v nagradni igri
Za sodelovanje v nagradni igri všečkajte našo Facebook stran, Optika Dober vid, v
komentar pod objavo, ki se nanaša na nagradno igro, označite vsaj 3 prijatelje/-ice ter
objavo delite na svojem Facebook profilu. Vsak posameznik/-ca lahko v nagradni igri
sodeluje le enkrat.

5. Nagrada
V nagradni igri bomo podarili ENA SONČNA OČALA. Nagrajenec/-ka pa bo lahko
izbiral/-a med dvema modeloma sončnih očal:
− sončna očala znamke Reserve, model RE-S484-03, v vrednosti 99,90 €,
− sončna očala znamke Reserve, model RE-S552-01, v vrednosti 99,90 €.
Udeleženci/-ke, ki sodelujejo v nagradni igri, niso upravičeni zahtevati drugačne
nagrade, kot je to določeno v teh pravilih.

6. Podeljevanje nagrade in obveščanje nagrajenca
Žrebanje bo potekalo na sedežu podjetja Optika Dober vid, in sicer 30. 6. 2020. Ime
nagrajenca/-ke bomo objavili na naši Facebook strani.
Nagrajenec/-ka nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri strinja z objavo imena in
priimka na naših družbenih omrežjih (Facebook, Instagram), in sicer brez možnosti
pritožbe ali preklica.

Nagrajenec/-ka se ob podelitvi nagrade strinja, da se naredi njena fotografija skupaj s
prejeto nagrado. Fotografija se ustvari v prostorih podjetja Optike Dober vid.

7. Prevzem nagrade
Nagrajenec/-ka mora nagrado prevzeti v roku 60 dni od žrebanja, sicer do nagrade ni
več upravičen/-a. Nagrada se prevzame v prostorih podjetja Optika Dober vid.

8. Izključitev odgovornosti
Organizator nagradne igre ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
− (ne)delovanje družabne spletne mreže Facebook,
− kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni
igri,
− kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrade.
9. Soglasje
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da posamezni sodelujoči v celoti sprejema vse
tukaj navedene splošne pogoje in pravila nagradne igre.

10. Preklic nagradne igre
Nagradna igra se lahko prekliče le v primeru višje sile, o čemer bodo udeleženci takoj
obveščeni z obvestilom na naši Facebook strani.

11. Sprememba pravil nagradne igre
Organizator si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev pravil in pogojev
sodelovanja v nagradni igri. O vseh spremembah, dopolnitvah in novostih bo
organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani.

Ljutomer, 3. 6. 2020

