
PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »VELIKA 
NAGRADNA IGRA« 

1. Splošne določbe 
Ta zapis določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »VELIKA NAGRADNA 
IGRA« (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator je Tehnis d.o.o., Linhartova 3, 
1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).  
Nagradna igra poteka od 15. 12. 2017 do 20. 1. 2018 do 24.00 ure. Vsaka oseba lahko v 
nagradni igri sodeluje enkrat. 
  
2. Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja 
V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji. Za sodelovanje v nagradni igri mora posamezni sodelujoči vpisati podatke v 
okence preko spletnega portala http://www.etransport.si/nagradna-igra in obkljukati, da 
se strinja s pogoji.  
 
Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta, potni stroški ipd) nosijo udeleženci 
nagradne igre. 
Šteje se, da posamezni sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da je seznanjen 
s pravili nagradne igre in s pravili ter pogoji sodelovanja v nagradni igri soglaša.  
Organizator nagradne igre bo med vsemi, ki bodo sodelovali, izžrebal prejemnike nagrad, 
ki bodo objavljeni v dvojni številki januar/februar revije Transport & Logistika.  

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, ki kakorkoli sodelujejo pri 
izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja ter njihovi ožji 
družinski člani in osebe, mlajše od 18 let. 
  
3. Nagrade  
• Cordia d.o.o. – DAF, IVECO Slovenija, MAN Truck & Bus Slovenija d.o.o., AUTOCOMMERCE 
d.d. – Mercedes-Benz, RENAULT TRUCKS - VOLVO d.o.o., SCANIA Slovenija d.o.o., VOLVO 
Zagreb d.o.o.  
Podarjajo: modele tovornjakov, brezrokavnike, majice, praktične nagrade …  
• SŽ-Potniški promet, d. o. o.  
Dve povratni vozovnici iz Ljubljane, Celja ali Maribora do Budimpešte.  
• OMV Slovenija, d.o.o.  
Dve darilni kartici v vrednosti 30 € za novo dizelsko gorivo OMV MaxxMotion Performance 
Diesel.  
• KOZMETIKA AFRODITA d. o. o.  
Dva paketa Afrodita men  
• HAIR BEAUTY d.o.o.  
Dva potovalna paketa za nego las 
• TRANS.EU  
Praktične nagrade  
•Josef Manner d.o.o.  
Sladko presenečenje  
• AvAnTi ustvarjalnica unikatnih ročnih del ( PE: Linhartov podhod 15ª, Bežigrad, podhod 
Plava Laguna, avanti@siol.net) 
Unikatna verižica  
• GAME SHOP.SI - www.gameshop.si 

 
• Nagrade niso zamenljive, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretjo osebo. 

  
4. Izbor, objava in obveščanje nagrajencev  
Organizator bo seznam nagrajencev objavil najkasneje  1.2. 2018 do 15.00 na 
www.facebook.com/Revija.Transport in v dvojni številki januar/februar revije Transport & 
Logistika. 

http://www.etransport.si/nagradna-igra
mailto:avanti@siol.net
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V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov  lahko organizator 
podelitev nagrade zavrne in žreb ponovi ter nagrado podeli novo izbranemu sodelujočemu. 
  
5. Prevzem nagrad   
Nagrajenci bodo vstopnice prejeli po pošti ali jih osebno prevzeli na sedežu podjetja 
Tehnis d.o.o. (Linhartova 3, 1000 Ljubljana). 
  
6. Uporaba in varstvo osebnih podatkov  
Nagrajenci v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da 
do preklica sodelujočega vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov 
izključno za namene obveščanja o nagradni igri, obveščanja o novostih ponudbe in za 
druge trženjske namene organizatorja nagradne igre skladno z Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/2007).   
Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam. 
  
7. Odgovornosti organizatorja 
Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne prevzemata 
nikakršne odgovornosti za:  
- nedelovanje e-pošte, ki bi bilo posledica izpada električne energije, izpada omrežja ali 
drugih tehničnih motenj, ki bi lahko motile pošiljanje odgovorov.  
- kakršnekoli  posledice, ki bi jih lahko prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja 
ali zaradi prejema nagrade. 
Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne nosita nobenih 
stroškov, ki bi pri sodelujočemu ali nagrajencu nastali zaradi sodelovanja v nagradni igri. 
  
8. Končne določbe  
S sodelovanjem udeleženci pristanejo na pravila nagradne igre, ki so objavljena 
na www.etransport.si/nagradna-igra. 
 Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri 
in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil 
na spletni strani www.etransport.si. 
 
Revija Transport & Logistika 
Tehnis d.o.o.  
Ljubljana,  15. 12. 2017 
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