SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE

»CONTINENTAL & LEGO® PROMOCIJE«
1. člen (Splošne določbe)
(1) Predmetni splošni pogoji določajo pogoje za
sodelovanje v nagradni igri „CONTINENTAL & LEGO®
PROMOCIJE” (v nadaljevanju: dogodek). Nagradna
igra bo izvedena s strani organizatorja na teritoriju
Republike Slovenije.
(2) Organizator nagradne igre je Agencija 101 d.o.o.,
Dunajska cesta 139, 1000 Ljubljana, Slovenija (v
nadaljevanju Organizator), za potrebe družbe
Continental Adria pnevmatike d.o.o., Zagrebška cesta
104, 2000 Maribor, Slovenija (v nadaljevanju Družba).
2. člen (Trajanje nagradne igre)
(1) Nagradna igra se bo odvijala med 15. 03. in 30. 06.
2021, prijave kandidatov, zainteresiranih za nagradno
igro, pa se sprejemajo od 15. 03. 2021 do 30. 06. 2021
(do vključno 23:59 ure).
(2) Namen nagradne igre, ki jo za Družbo prireja
Organizator, je promocija blagovne znamke Continental
skozi skupek promocijskih in marketinških vsebin in
aktivnosti, vključujoč pošiljanje e-poštnega glasila in
drugih obvestil o aktualnih dogodkih Družbe (kot so
informativne ponudbe, obvestila o akcijah, novih
proizvodih, nagradnih igrah, natečajih in drugih
marketinških akcijah), ter občasna izvedba splošne
nepersonalizirane (anonimizirane) analize in statistične
obdelave pridobljenih podatkov zaradi izboljšanja
storitev organizatorja ter spletnih strani.
(3) Trajanje nagradne igre (datumi in/ali ura),
opredeljeno v teh splošnih pogojih, je informativne
narave in se na podlagi odločitve organizatorjev lahko
spremeni. Morebitni spremenjeni termini bodo javno
objavljeni na spletni strani continental-promotions.com.
3. člen (Pogoji sodelovanja)
(1) Udeleženci nagradne igre so lahko vse polnoletne
fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji, ki se prijavijo na sodelovanje v nagradni igri v
času njenega trajanja. V nagradni igri ne morejo
sodelovati zaposleni pri Organizatorju nagradne igre in
Družbi ter njihovi ožji družinski člani (zakonec,
izvenzakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki

kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne
igre.
(2) Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v
svojem lastnem imenu, s sodelovanjem v nagradni igri
udeleženec potrjuje, da so vsi posredovani osebni
podatki le njegovi lastni osebni podatki, ter da se strinja
s temi Pravili.
(3) Šteje se, da z oddajo prijavnega obrazca na spletni
strani zainteresirani sodelujoči soglaša s predmetnimi
splošnimi pogoji.
4. člen (Način sodelovanja)
(1) V nagradni igri lahko sodeluje vsak potrošnik, ki je
starejši od 18 let in ki v času trajanja nagradne igre
pristopi k sodelovanju na enega izmed spodnjih
načinov:
(2) Z nakupom:
Na izbranih prodajnih mestih kupi komplet letnih
pnevmatik Continental, shrani račun in ta račun pošlje
na naslednji način:
Prijava preko obrazca na spletni strani
www.continental-promotion.com. Potrebno je vpisati
osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov),
naložiti račun, ki potrjuje nakup ter je navedena
blagovna znamka Continental, dimenzija pnevmatike in
model pnevmatike (podprti formati: JPG, PNG, PDF,
največja velikost datoteke 8 MB) ter se strinjati s pravili
in pogoji Akcije. Vsak kupec lahko sodeluje v nagradni
igri z neomejenim številom prijav, vendar vsakič z
drugačnim računom. V primeru, da bo za več različnih
prijav uporabljen enak račun, se bo v izboru upoštevala
samo ena prijava. Vsa polja morajo biti izpolnjena za
uspešno oddajo podatkov. Po vseh oddanih podatkih
bo vsak kupec prejel potrditveno elektronsko sporočilo
o uspešni oddaji podatkov.
V primeru nejasnosti in potrebe po dodatnih
informacijah se lahko potrošnik vsak delovni dan od 9.
do 15. ure obrne na e-mail naslov kontaktnega centra
Organizatorja: slovenija@continental-promotion.com
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(3) Brez nakupa:
Nakup pnevmatik Continental ni pogoj za sodelovanje
v nagradni igri.
Sodelovanje v nagradni igri je mogoče tudi brez
nakupa, in sicer tako, da posameznik obišče spletno
stran
nagradne
igre
www.continentalpromotions.com, poiščejo objavo s povezavo do
nagradnega kviza, odgovorijo na vprašanja, napišejo
kratko zgodbo v obsegu 150 besed tako, da nadaljujejo
stavek; »V vožnji s Continental pnevmatikami
uživam...«, se strinjajo s pogoji in pravili nagradne igre
in oddajo svoj e-naslov. V kolikor posameznik ne odda
svojega e-naslova, ne sodeluje v nagradni igri. Vsak
posameznik lahko v času trajanja te nagradne igre
sodeluje z več različnimi prispevki, vendar tudi v tem
primeru veljajo enake omejitve kot pri sodelovanju z
nakupom. V kolikor je poslano besedilo skladno s temi
Pravili in določenim številom besed, bo udeleženec in
če bo izžreban, prejel povratno elektronsko pošto, na
podlagi katere bo lahko sporočil svoje dodatne podatke
kot so; (ime, priimek, naslov in hišno številko, kraj
prebivanja, poštno številko, datum rojstva, leto rojstva,
kontakt (številko telefona/mobilnega telefona) in s
katero se bo od udeleženca zahtevalo soglasje k
Pravilom nagradne igre, ter druga potrebna soglasja, ki
se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov.
Vsi, ki želijo sodelovati v nagradni igri brez nakupa
izdelka, morajo zahtevano besedilo za sodelovanje
samostojno oblikovati in biti izključni avtorji besedila.
Posamezno besedilo lahko udeleženec uporabi le
enkrat. Organizator ima pravico zahtevati od
udeleženca izjavo o avtorstvu in izločiti tista besedila,
za katera ni izkazano avtorstvo. Vsebine ki bodo po
mnenju Organizatorja, oziroma Družbe žaljive,
neprimerne ali drugače protipravne, bodo odstranjene
in izbrisane in se ne bodo upoštevale v žrebu.
Udeleženec lahko kadarkoli do konca nagradne igre in
žrebanja prekliče sodelovanje v nagradni igri. Preklic
mora zahtevati pisno z elektronskim sporočilom na
elektronski naslov organizatorja slovenija@continentalpromotion.com, zadeva: PREKLIC SODELOVANJA V
NAGRADNI IGRI. V tem primeru se udeleženec izključi
iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, prav tako pa
se v noben namen ne morejo uporabiti in obdelati

njegovi osebni in drugi podatki, pridobljeni v nagradni
igri.
5. člen (Nagrade)
Vsak sodelujoči, ki bo izpolnil pogoje iz 4. čelna tega
pravilnika, bo upravičen do žreba za darila znamke
LEGO®:
-

10 x LEGO® 60285 City Avtomehanična
delavnica - 90,16 EUR (brez DDV)
6. člen (Izbor nagrajencev)

Žrebanje bo potekalo 15. 07. 2021 ob 10:00 na sedežu
organizatorja nagradne igre. Izvedla ga bo s strani
naročnika potrjena tričlanska komisija; predsednik
komisije in dva člana komisije. Žreb bo opravljen tako,
da se bo izmed vseh sodelujočih z računalniškim
programom
izžrebalo
naključne
nagrajence.
Pooblaščeni član komisije (Zapisnikar) bo vodil
zapisnik, ki bo vseboval kraj, datum in čas žrebanja, ime
in priimek članov komisije in njihovo vlogo, ime in
priimek nagrajencev, osvojeno nagrado in ostale
pomembne informacije, ki se tičejo žrebanja. En izvod
zapisnika se hrani na sedežu izvajalca nagradne igre.
Žrebanje je zaključeno, ko so izžrebane vse predvidene
nagrade. Žrebanje je dokončno, pritožbe niso možne.
Ob zaključku nagradne igre bo 16. 07. 2021 na spletni
strani www.continental-promotion.com
objavljen
seznam nagrajencev.
Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni
igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo imena na
spletni strani www.continental-promotion.com in
zapisku. Odločitev komisije je dokončna in pritožba
nanjo ni mogoča.

7. člen (Zaveza organizatorja glede nevključitve v
SMS klub)
Sodelujoči v nagradni igri se s sodelovanjem ne bodo
vključili v noben SMS klub in ne bodo prejemali
nikakršnih plačljivih SMS sporočil.
8. člen (Izključitev odgovornosti organizatorja)
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Organizator ni odgovoren za kakršnekoli okvare
oziroma nedelovanje spletne strani, omrežja,
telefonskih linij ali komunikacije, niti za prijave, ki so
nepopolne, nerazumljive ali niso izpolnjevale pogojev.
Takšne prijave se bodo štele za neveljavne in jih
organizator ne bo upošteval pri izboru.
9. člen (Varstvo osebnih podatkov)
(1) Z izpolnjenim spletnim obrazcem, kot je to določeno
v prvem odstavku 4. člena teh pravil (v nadaljevanju:
Prijava), sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti
seznanjen s temi splošnimi pogoji ter se z njimi izrecno
strinja.
(2) S prijavo sodelujoči podaja izrecno privolitev, da
Organizator njegove osebne podatke obdeluje in jih
posreduje Družbi ter podizvajalcem nagradne igre za
namen izvajanja nagradne igre (ime, priimek, naslov,
e-pošta, telefonska številka, datum in leto rojstva, spol).
(3) Sodelujoči je seznanjen, da lahko v skladu z
veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov
kadarkoli zahteva vpogled, prepis, kopiranje,
dopolnitev, popravek, blokiranje in/ali izbris navedenih
osebnih podatkov ter prekliče privolitev za uporabo
osebnih podatkov z zahtevo poslano na naslov
slovenija@continental-promotion.com, zadeva: IZBRIS
OSEBNIH PODATKOV.
(4) Organizatorji se zavezujejo, da bodo osebne
podatke, zbrane v okviru tega dogodka, varovali v
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih
ne bodo posredovali tretjim osebam, razen povezanim
osebam ali pogodbenim obdelovalcem.

10. člen (Dodatne informacije)
(1) Predmetne splošne pogoje je potrebno tolmačiti v
skladu s slovensko zakonodajo.
(2) Organizator ima pravico umakniti, spremeniti ali
dopolniti pravila sodelovanja v nagradni igri, ki jo
ustvarja.
(3) Organizator ima pravico spremeniti obliko, trajanje,
termine ali odpovedati nagradno igro. Morebitne

spremembe bodo javno objavljeni na spletni strani
www.continental-promotion.com.

Ljubljana, 14. 03. 2021

