
Promocija Eurospin »Light Heroes« 
Splošni pogoji promocije 

SLOVENIJA 
 

1. Organizator promocije je Eurospin Italia S.p.A., Via Campalto 3/d, 37036 San 
Martino Buon Albergo (VR), Italija – davčna št. IT 02536510239 (»organizator«), 
v sodelovanju z EUROSPIN EKO trgovina in storitve d.o.o, Renški Podkraj 64 
– 5292 Renče-Slovenija, davčna št.: SI33065888. Kontaktni podatki 
organizatorja so:  

- telefonska številka: 0801950, 
- elektronski naslov: informacije@eurospineko.si. 

 
2. V promociji lahko sodelujejo vsi potrošniki, ki v sodelujočih poslovalnicah 

Eurospin v Sloveniji opravijo nakup v vrednosti vsaj 25,00 €. Sodelujoče 
poslovalnice so poslovalnice, ki na vidnem mestu prikazujejo promocijski 
material »Light Heroes«. 

 
3. Ponudba izključuje zaposlene pri organizatorju in njihove bližnje sorodnike, 

njihove zastopnike ter vse ostale osebe, ki so poslovno povezane s promocijo. 
 

4. Nakup je obvezen.  
 

5. Promocija velja samo na naslednje datume promocij: 

• sobota, 20. februar 2021 

• sobota, 27. februar 2021 

• sobota, 6. marec 2021 

• sobota, 13. marec 2021 

• sobota, 20. marec 2021 

• sobota, 27. marec 2021 
(v nadaljevanju: »datumi promocij«) 

 
6. Kako sodelovati: vsi potrošniki, ki bodo na datume promocij v eni izmed 

sodelujočih poslovalnic v Sloveniji opravili enkratni nakup v znesku najmanj 
25,00 € (vključno z DDV), bodo ob plačilu nemudoma prejeli brezplačno 
zbirateljsko figuro »Light Hero« (v nadaljevanju: »darilo«). 

 
7. Darilo: ob plačilu bodo vsi potrošniki, ki so v promociji sodelovali na način, 

naveden v prejšnji točki, prejeli zbirateljsko 3D-figuro (»Light Hero«) v 
vrednosti približno 3,99 € (vključno z DDV). 
 
Za vsak datum promocije bo organizator podaril drugo zbirateljsko figuro, kot je 
navedeno v spodnji tabeli: 

Datum promocije Darilo 

sobota, 20. februar 2021 Light Heroes »Yoda« 

sobota, 27. februar 2021 Light Heroes »Chewbacca«  

sobota, 6. marec 2021 Light Heroes »Kylo Ren«  

sobota, 13. marec 2021 Light Heroes »Rey« 

sobota, 20. marec 2021 Light Heroes »R2D2« 

sobota, 27. marec 2021 Light Heroes »Darth Vader«  

 



8. Omejitve: Potrošnik lahko na posamezen datum promocije pri posameznem 
nakupu dobi največ eno darilo ne glede na dejansko vrednost nakupa, če je ta 
nad določenim minimalnim zneskom za sodelovanje v promociji. Darila ni 
mogoče zamenjati za gotovino. 

 
9. Potrošnik mora darilo prevzeti na blagajni v času nakupa. Drugačni prevzemi 

ne bodo upoštevani. 
 

10. Darilo ni prenosljivo in ga ni mogoče prevzeti v gotovini ali zamenjati za drugo 
darilo ali aranžma. Organizator je opravil razumno napoved verjetne porabe 
količine daril. Kljub temu pa si organizator v primeru nepredvidenih okoliščin 
oziroma okoliščin, na katere nima vpliva, pridržuje pravico do spremembe, 
umika ali zamenjave darila z drugim darilom ali aranžmajem enake ali višje 
vrednosti. 
 

11. Ta ponudba ni združljiva z drugimi ponudbami ali promocijami in se nanaša 
izključno na izdelke, ki so bili ponujeni in kupljeni na datume promocij v eni 
izmed sodelujočih poslovalnic Eurospin.  
 

12. Morebitne davčne ali druge obveznosti iz naslova podarjenega darila obračuna 
organizator in jih plača potrošnik.  

 
13. Organizator ne odgovarja za škodo, izgubo ali poškodbo, ki bi nastala kot 

posledica sprejema darila ali sodelovanja v promociji, kolikor mu to omogoča 
veljavna zakonodaja. 
 

14. S sodelovanjem v promociji se vsi sodelujoči potrošniki strinjajo s temi 
Splošnimi pogoji promocije in se zavezujejo k njihovemu upoštevanju. 

 
15. V primeru ravnanja, opustitve, dogodka ali okoliščin, ki predstavljajo višjo silo, 

na katero organizator ne more vplivati, in ki organizatorju onemogočajo 
ravnanje v skladu s temi Splošnimi pogoji promocije, organizator ne odgovarja 
za neizpolnitev ali zamudo pri izpolnitvi svojih obveznosti. 
 

16.  Če promocija iz kakršnih koli razlogov ne poteka kot načrtovano (vključno, 
vendar ne omejeno na: nedovoljeno poseganje, nepooblaščeno posredovanje, 
goljufijo ali katere koli druge razloge, na katere organizator ne more vplivati, ki 
nezakonito vplivajo na administracijo, varnost, poštenost, integriteto ali pravilno 
izvedbo te promocije), si organizator pridržuje pravico (ob upoštevanju veljavne 
zakonodaje), da po lastni presoji zavrne kakršne koli zahtevke za nagrado ali 
da prekliče, prekine, spremeni ali začasno prekine promocijo. 
 

17. Organizator si pridržuje pravico do spremembe teh Splošnih pogojev promocije 
v primeru nepredvidenih okoliščin – ob spoštovanju pravic sodelujočih 
potrošnikov. Sodelujoče potrošnike bo organizator o kakršnih koli spremembah 
Splošnih pogojev promocije obvestil na enak način, kot jih je obvestil o Splošnih 
pogojih promocije. 
 

18.  Za razlago in uporabo Splošnih pogojev promocije se uporablja pravo 
Republike Slovenije. 



 
Celotni Splošni pogoji promocije so na voljo v vseh poslovalnicah in na spletni strani 
www.eurospin.si 


