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Neni 1 (Dispozitat e përgjithshme) 

(1) Kushtet e përgjithshme përcaktojnë kushtet për të 

marrë pjesë në konkursin “CONTINENTAL & LEGO® 

PROMOCIJE” (këtu e tutje: eventi). Konkursi do të 

organizohet nga organizatori brenda territorit të 

Republikës së Sllovenisë. 

(2) Organizatori i konkursit është Red Media sh.p.k, 

Rruga, Tirana, O.C4, Hyrja B, kati i 10-të, nr. 101, 

10000 Prishtinë, (këtu e tutje: Organizatori) për nevojat 

e kompanisë Agencija 101 doo, Dunajska cesta 139, 

1000 Ljubljana, Slloveni (këtu e tutje: Kompania) për 

llogari të klientit Continental Adria pnevmatike d.o.o., 

Zagrebška cesta 104, 2000 Maribor, Slloveni. 

Neni 2 (Kohëzgjatja e konkursit) 

(1) Konkursi do të zgjasë nga data 15 mars deri më 30 

qershor 2021. Aplikimet e kandidatëve do të pranohen 

nga data 15 mars 2021 deri më 30 qershor 2021 (deri 

në orën 23:59).  

(2) Qëllimi i konkursit të organizuar nga Organizatori 

për Kompaninë është promovimi i markës Continental 

përmes një serie përmbajtjesh dhe aktivitetesh 

promovuese dhe marketingu, duke përfshirë buletinet 

informative me email dhe njoftimet e tjera mbi eventet 

aktuale të Kompanisë (të tilla si për shembull, oferta 

informuese, njoftime në lidhje me ofertat speciale, 

produkte të reja, konkurse, kompeticione dhe aktivitete 

të tjera të marketingut) dhe zbatime të rastit të një 

analize të përgjithshme të papersonalizuar (anonime) 

dhe përpunim statistikor të informacionit të marrë për të 

përmirësuar shërbimet dhe faqet e internetit të 

organizatorit. 

(3) Kohëzgjatja e konkursit (datat dhe/ose koha) siç 

përcaktohet në këto kushte të përgjithshme është e 

natyrës informuese dhe mund të ndryshojë pas 

vendimit të organizatorëve. Çdo datë e ndryshuar do të 

publikohet në faqen e internetit continental-

promotions.com. 

Neni 3 (Kushtet e pjesëmarrjes) 

(1) Të gjithë personat fizikë në moshë madhore dhe 

vendbanim të përhershëm në Republika e Kosovës 

mund të regjistrohen për të marrë pjesë në konkurs 

gjatë kohëzgjatjes së tij. Punonjësit e Organizatorit dhe 

Kompanisë, si dhe anëtarët e rrethit të tyre të ngushtë 

familjar (partnerë, partnerë jomartesorë, prindër, fëmijë) 

ose persona të tjerë që janë të përfshirë drejtpërdrejt në 

vënien në zbatim të konkursit, nuk mund të marrin pjesë 

në konkurs.  

(2) Secili pjesëmarrës mund të marrë pjesë në garë 

vetëm për llogari të vetes së vet. Duke marrë pjesë në 

konkurs, pjesëmarrësi konfirmon se të gjitha 

informacionet personale të paraqitura janë 

informacione personale të tyre dhe se pajtohen me këto 

Rregulla. 

(3) Supozohet se pjesëmarrësi pajtohet me kushtet e 

përgjithshme kur dorëzon formularin e aplikimit përmes 

faqes në internet.   

Neni 4 (Metoda e pjesëmarrjes) 

(1) Në konkurs mund të marrë pjesë çdo konsumator i 

cili është mbi 18 vjeç dhe që aplikon për të marrë pjesë 

në konkurs përmes një prej mënyrave të mëposhtme:  

(2) Me një blerje: 

Duke blerë një komplet gomash verore Continental në 

pikat e zgjedhura të shitjes, duke ruajtur faturën dhe 

duke e dorëzuar faturën si më poshtë: 

Duke aplikuar përmes formularit në www.continental-

promotion.com.  Duhet të futet informacioni personal 

(emri, mbiemri dhe adresa e emailit), fatura që përfshin 

vërtetimin e blerjes së një gome të markës Continental, 

dimensioni dhe modeli i gomës (formatet e 

mbështetura: JPG, PNG, PDF, madhësia maksimale e 

skedarit është 8 MB) dhe duhet të pranohen kushtet e 

përgjithshme të ofertës. Çdo klient mund të marrë pjesë 

në konkurs me një numër të pakufizuar aplikimesh, por 

gjithmonë me një dëftesë/faturë të ndryshme. Nëse 

përdoret e njëjta faturë për aplikime të shumëfishta, 

vetëm një aplikacion do të konsiderohet në short. Duhet 

të plotësohen të gjitha fushat për dorëzimin e 

suksesshëm të informacionit. Pas dorëzimit të 

informacionit, klienti do të marrë një email konfirmimi në 

lidhje me dorëzimin e suksesshëm të informacionit.  

https://agencija101.scoro.com/companies/view/545
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Nëse konsumatori ka dyshime ose kërkon informacion 

shtesë, ai mund të kontaktojë me qendrën e 

telefonatave të Organizatorit çdo ditë nga ora 9:00 deri 

në orën 15:00 në kosovo@continental-promotion.com.  

 

(3) Pa blerje: 

Blerja e gomave të markës Continental nuk është një 

parakusht për të marrë pjesë në konkurs.  

Pjesëmarrja në konkurs është e mundur edhe pa blerje. 

Individi duhet të vizitojë faqen e konkursit në 

www.continental-promotions.com, të gjejë artikullin që 

përmban lidhja me kuizin e konkursit, të japë përgjigje 

për pyetjet, të shkruajë një histori të shkurtër prej 150 

fjalësh duke filluar me “Kur ngas makinën me goma 

Continental, ajo që më pëlqen më shumë është...”, 

duke pranuar kushtet e përgjithshme të konkursit dhe 

duke dhënë adresën e emailit. Nëse individi nuk arrin të 

japë adresën e tij të emailit, atëherë ata nuk do të marrin 

pjesë në konkurs. Secili individ, gjatë kohëzgjatjes së 

konkursit, mund të marrë pjesë me artikuj të ndryshëm, 

ku zbatohen të njëjtat kufizime si kur merr pjesë me 

blerje. Nëse teksti i paraqitur është në përputhje me 

këto Rregulla dhe numrin e përcaktuar të fjalëve, dhe 

nëse pjesëmarrësi fiton, atëherë pjesëmarrësi do të 

marrë një email ku i kërkohet që të japë informacion 

shtesë (emri, mbiemri, adresa dhe numri i shtëpisë, 

vendi i banimit, kodi postar, data e lindjes, viti i lindjes, 

informacioni i kontaktit (numri i telefonit/celularit)). 

Pjesëmarrësit gjithashtu do të duhet të japin pëlqimin 

për rregullat e konkursit, si dhe pëlqimet e tjera në lidhje 

me përpunimin e të dhënave personale.   

Të gjithë ata që dëshirojnë të marrin pjesë në konkurs 

pa e blerë produktin duhet të shkruajnë tekstin e 

kërkuar në mënyrë të pavarur dhe duhet të jenë vetë 

autorët e tekstit. Një pjesëmarrës mund ta përdorë 

secilin tekst vetëm një herë. Organizatori ka të drejtë të 

kërkojë një deklaratë autorësie nga pjesëmarrësi dhe të 

përjashtojë ato tekste që nuk e tregojnë autorësinë. 

Nëse Organizatori ose Kompania gjykon se një 

përmbajtje e caktuar është ofenduese, e 

papërshtatshme ose ndryshe e paligjshme, atëherë 

përmbajtja do të hiqet ose fshihet dhe nuk do të 

konsiderohet në shortin përfundimtar. 

Pjesëmarrësi mund të revokojë pjesëmarrjen e tij në 

konkurs në çdo kohë gjatë periudhës së konkursit. 

Revokimi duhet të bëhet me shkrim në adresën e 

emailit të organizatorit në kosovo@continental-

promotion.com, me subjektin: REVOKIMI I 

PJESËMARRJES NË KONKURS. Në këtë rast, 

pjesëmarrësi përjashtohet nga pjesëmarrja në konkurs 

dhe të dhënat e tij personale dhe të tjera të marra në 

kuadrin e konkursit nuk mund të përdoren dhe 

përpunohen për çfarëdo qëllimi.  

Neni 5 (Çmimet) 

Çdo pjesëmarrës që plotëson kushtet e përcaktuara në 

Nenin 4 të këtyre rregullave do të ketë të drejtë të marrë 

pjesë në shortin përfundimtar për çmimet LEGO®: 

- 10 x LEGO® 60285 City Tuning Workshop - 

90,16 EUR (pa TVSH) 

Neni 6 (Përzgjedhja e fituesve) 

Shorti do të zhvillohet më 15 korrik 2021 në orën 10:00 

në zyrën qendrore të organizatorit të konkursit. Ai do të 

kryhet nga një komitet me tre anëtarë siç është 

aprovuar nga klienti: kryetari i komitetit dhe dy anëtarë. 

Një program kompjuterik do të tërheqë fitues të 

rastësishëm nga grupi i të gjithë pjesëmarrësve. Një 

anëtar i autorizuar i komisionit (mbajtësi i 

procesverbalit) do të mbajë një procesverbal që do të 

përfshijë vendin, datën dhe orën e hedhjes së shortit, 

emrat dhe mbiemrat e anëtarëve të komisionit dhe rolet 

e tyre, emrat dhe mbiemrat e fituesve të çmimeve, 

çmimet e marra dhe informacione të tjera që lidhen me 

konkursin. Një kopje e procesverbalit do të ruhet në 

zyrën qendrore të ofruesit të konkursit. Shorti 

konsiderohet i mbyllur kur të jenë tërhequr të gjitha 

çmimet e parashikuara. Shorti është përfundimtar, 

asnjë ankesë nuk do të merret parasysh. Pas 

përfundimit të konkursit, një listë e fituesve të çmimeve 

do të publikohet në faqen e internetit më 16 korrik 2021 

në www.continental-promotion.com.  

Të gjithë pjesëmarrësit në konkurs shprehimisht dhe në 

mënyrë të pakthyeshme bien dakord që emri i tyre të 

botohet në faqen e internetit në www.continental-

promotion.com dhe në procesverbal. Vendimi i 

komisionit është përfundimtar, nuk mund të bëhet 

ankesë. 

http://www.continental-promotions.com/
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Neni 7 (Angazhimi i Organizatorit për 

mospërfshirje në SMS Club) 

Pjesëmarrësit në konkurs nuk do të përfshihen në asnjë 

SMS Club dhe nuk do të marrin asnjë mesazh të 

pagueshëm me SMS. 

Neni 8 (Përgjegjësia e Organizatorit)  

Organizatori nuk është përgjegjës për ndonjë 

ndërprerje ose mosfunksionim të faqes së internetit, 

rrjetit, linjave telefonike ose komunikimit, as për ndonjë 

aplikacion që nuk është i plotë, i pakuptueshëm ose që 

nuk përputhet me kushtet. Aplikime të tilla do të 

konsiderohen të pavlefshme dhe organizatori nuk do t’i 

përfshijë ato në përzgjedhjen përfundimtare. 

Neni 9 (Mbrojtja e të dhënave personale)  

(1) Duke plotësuar formularin në internet, siç 

përcaktohet në nenin 4, paragrafi një i këtyre rregullave 

(këtu e tutje: Aplikimi), pjesëmarrësi shprehimisht bie 

dakord se ata janë plotësisht të njohur me këto kushte 

të përgjithshme dhe se ai pajtohet qartë me to.  

(2) Duke aplikuar, pjesëmarrësi shprehimisht bie 

dakord që Organizatori mund të përpunojë të dhënat e 

tij personale dhe t’i paraqesë ato te Kompania dhe 

nënkontraktorët e konkursit për qëllimin e zbatimit të 

konkursit (emri, mbiemri, adresa, adresa e emailit, 

numri i telefonit, data dhe viti i lindjes, gjinia).  

(3) Pjesëmarrësi është i vetëdijshëm se, në përputhje 

me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, ai në 

çdo kohë mund të kërkojë akses, transkriptim, kopje, 

plotësim, ndryshim, bllokim dhe/ose fshirje të të 

dhënave personale dhe ai mund ta tërheqë pëlqimin e 

vet për përdorimin e të dhënave personale duke 

paraqitur kërkesën në adresën kosovo@continental-

promotion.com, me subjekt: FSHIRJA E TË DHËNAVE 

PERSONALE 

(4) Organizatorët marrin përsipër të mbrojnë të dhënat 

personale të mbledhura në kuadrin e këtij eventi në 

përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale dhe të mos u paraqesin të dhëna të tilla 

palëve të treta përveç personave të lidhur ose 

përpunuesve të kontratës.  

 

Neni 10 (Informacioni shtesë) 

(1) Kushtet e përgjithshme të mësipërme duhet të 

lexohen në përputhje me legjislacionin e Kosovës.  

(2) Organizatori ka të drejtë të tërheqë, ndryshojë ose 

plotësojë rregullat e pjesëmarrjes në garë.  

(3) Organizatori ka të drejtë të ndryshojë formën, 

kohëzgjatjen, afatin ose ta anulojë konkursin 

krejtësisht. Ndryshimet do të publikohen në faqen e 

internetit në www.continental-promotion.com. 

 

Prishtinë, 14 mars 2021 
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