Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre »KDOR VSE ZA
GRADNJO KUPUJE, GA M TEHNIKA NAGRAJUJE«
Uvodne določbe
1. člen
S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira
Poslovni sistem Mercator, d.d., (Izvršno področje M Tehnika), Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: organizator).
2. člen
Nagradna
igra
poteka od
18.03.2021
do
vključno
31.5.2021
na
spletni
strani www.zivimgradimuzivam.si z izpolnitvijo obrazca ali z izpolnitvijo kupona v specializiranem
letaku Moj urejen dom, Enostavno do udobnega bivanja. M TEHNIKA. Letak je veljaven od 18.3.2021
do 31.5.2021.
Sodelovanje v nagradni igri
3. člen
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije.
V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v podjetju Mercator, d.d., in druge osebe, ki kakor koli
neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.
V nagradni igri smejo sodelovati le osebe, ki sprejmejo te Splošne pogoje sodelovanja in pravila
nagradne igre »KDOR VSE ZA GRADNJO KUPUJE, GA M TEHNIKA NAGRAJUJE« (v nadaljevanju: Pravila).
Šteje se, da je udeleženec nagradne igre sprejel Pravila s tem, ko sodeluje v nagradni igri. V primeru
kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih
objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa
izključno organizator.
Z sodelovanjem v nagradni igri udeleženec potrjuje, da je seznanjen s Politiko zasebnosti podjetja
Mercator, d.d., objavljeno na spletni strani https://www.mercator.si/varstvo-osebnih-podatkov/.
Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke M TEHNIKA, klasičnih trgovin in spletne trgovine
M TEHNIKA in ponudbe M TEHNIKA. Pravila nagradne igre so podrobneje opisana v nadaljevanju in so
v času nagradne igre objavljena na spletni strani organizatorja, https://mtehnika.mercator.si/.
4. člen
Sodelovanje v nagradni igri je prostovoljno.
Obvezni pogoj za sodelovanje v nagradni igri je poslani račun trgovine M TEHNIKA datiran od 18.3.2021
do 31.5.2021, za nakup osnovnih gradbenih materialov, izdelkov za suho montažo, centralno
ogrevanje, vse za vodovodno in elektro napeljavo, stavbno pohištvo, izolacije, vse za kopalnico,
metalurgijo in ostale zadeve, potrebne pri gradnji.

A) IZPOLNITEV OBRAZCA NA SPLETNI STRANI www.zivimgradimuzivam.si
Obvezni podatki v obrazcu so: ime, priimek, e-mail naslov ali telefonska številka ter številka
blagajniškega računa.
Obrazec se izpolni po korakih, račun se lahko priloži preko datoteke oziroma fotografije ali z vpisom
številke računa.
B) IZPOLNITEV KUPONA V SPECIALIZIRANEM LETAKU Moj urejen dom, Enostavno do udobnega
bivanja. M TEHNIKA. Obvezni podatki na nagradnem kuponu so: ime, priimek, naslov, pošta in
poštna številka ter številka blagajniškega računa. Kupon se pošlje na naslov M Tehnika, Pot k
sejmišču 32, 1231 Ljubljana.

Udeleženci sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri (npr. strošek dostopa do interneta,
strošek prenosa podatkov).
5. člen
Organizator ne nosi odgovornosti za napačno posredovane podatke in/ali načine sodelovanja v
nagradni igri. Organizator si pridržuje pravico, da v takšnih primerih sodelujočega izloči iz nagradne
igre.
6. člen
Sodelujoči izrecno dovoljuje, da lahko v primeru, da postane nagrajenec, organizator objavi njegove
podatke (ime, priimek in kraj bivanja) na spletni strani https://mtehnika.mercator.si/, M Tehnika
Facebook strani in Instagram profilu M Tehnika in drugih kanalih M Tehnike, za kar od organizatorja ne
bo zahteval nobenega plačila.
Nagrada in potek žrebanja
7. člen
Organizator bo dne 1.6.2021 z naključnim žrebom določil nagrajenca, ki za nagrado prejme darilno
kartico Mercator v vrednosti 1.000,00 EUR.
Nagrade ni mogoče izplačati v gotovini ali v kakršni koli drugačni obliki (nadomestilu). Nagrada ni
prenosljiva na drugo osebo.
8. člen
Žrebanje, ki ne bo javno, bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz organizatorjevih zaposlenih, z
računalniškim izborom izmed vseh udeležencev nagradne igre, ki bodo v času trajanja nagradne igre
pravilno oddali svoje osebne podatke ter številko računa. Rezultat nagradne igre je dokončen in
pritožba nanj ni možna.
Komisija bo v žrebanje uvrstila vse v celoti in čitljivo izpolnjene nagradne kupone, ki bodo oddani do
dne 31.5.2021 do konca dneva. Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne
ali neustrezno izpolnjene obrazce in nagradne kupone.

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, članih komisije,
nagrajencu, morebitnih odločitvah komisije ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani
komisije.
9. člen
V primeru, da je za nagrado izžreban udeleženec, ki na podlagi teh pravil ne izpolnjuje vseh pogojev za
udeležbo v nagradni igri in prevzem nagrade, ki se pisno odpove nagradi ali ki organizatorju ne predloži
zahtevanih podatkov za izročitev nagrade, se izžreba naslednjega udeleženca.
Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so dokončne in
nepreklicne.
10. člen
Podatek o nagrajencu bo od dne 7. 6. 2021 dalje objavljen na spletni strani
https://mtehnika.mercator.si/.
Obveščanje in prevzem nagrade
11. člen
Nagrajenec bo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščen po pošti, elektronski pošti ali s
telefonskim klicem v roku 5 (petih) dni od izvedbe žrebanja.
Nagrajenec mora najkasneje 7 dni po razglasitvi rezultatov organizatorju posredovati svojo davčno
številko in naslov ter sliko računa. V primeru, da nagrajenec le-teh ne posreduje v prej navedenem
roku, se šteje, da se nagradi odpoveduje.
Plačilo dohodnine
12. člen
V skladu z veljavno zakonodajo so darila, prejeta v nagradnih igrah, predmet obdavčitve. Vrednost
nagrade v konkretni nagradni igri presega 42 € z vključenim DDV, zato se na podlagi Zakona o dohodnini
šteje v davčno osnovo.
Akontacijo dohodnine za nagrado plača organizator.
Varstvo osebnih podatkov
13. člen
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in
hranjenje posredovanih osebnih podatkov, ki jih je posredoval v zvezi s sodelovanjem v tej nagradni
igri, in ki so navedeni v 4. členu.
Zbrane osebne podatke bo organizator varoval v skladu s Politiko zasebnosti podjetja Mercator in
veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za izvedbo nagradne igre. Osebne podatke lahko organizator
nagradne igre uporablja izključno za namen, za katerega so bili pridobljeni, po zaključku nagradne igre
pa bodo, razen nagrajenčevih, ki se hranijo v skladu z davčnimi predpisi, izbrisani.

Končne določbe
14. člen
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove
nagradno igro. O tem mora na spletni strani https://mtehnika.mercator.si/ obvestiti sodelujoče. V
takšnem primeru sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih
v zvezi z nagradno igro oz. uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil. O vseh spremembah nagradne igre in pravilih
bodo udeleženci obveščeni z objavami na spletni strani https://mtehnika.mercator.si/. Morebitna
vprašanja in dodatna pojasnila, ki se pojavijo v zvezi z nagradno igro, lahko uporabniki pošljejo na
zasebno sporočilo Facebook strani Mercator M Tehnika.
Vse ugovore glede nagradne igre rešuje organizator in o njih dokončno odloča.
15. člen
Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 18. 3. 2021. V času trajanja nagradne igre so pravila na
vpogled na spletni strani https://mtehnika.mercator.si/.

Ljubljana, 9.3.2021

POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d.

