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Pravilnik nagradne igre 

»Minions Fruit Sounds« 

 

 

Nagradno igro »Minions Fruit Sounds« izvaja družba EUROSPIN EKO d. o. o., Renški Podkraj 64, 5292 Renče, 

davčna številka SI: 33065888, matična številka: 1983725000 (organizator).  

 

OBMOČJE IZVAJANJA 

Nagradna igra se bo izvajal na ozemlju Republike Slovenije, natančneje v prodajnih mestih družbe EUROSPIN 

EKO d. o. o., v katerih se izvaja nagradna igra in je razstavljeno promocijsko-oglaševalsko gradivo. 

 

OBDOBJE IZVAJANJA 

Od 19. 3. 2022 do 23. 4. 2022, in sicer samo ob sobotah, kot je podrobneje razčlenjeno v nadaljevanju:  

• sobota, 19. marca 2022 

• sobota, 26. marca 2022 

• sobota, 2. aprila 2022 

• sobota, 9. aprila 2022 

• sobota, 16. aprila 2022 

• sobota, 23. aprila 2022 

• sobota, 30. aprila 2022 

(v nadaljevanju imenovani: dnevi izvajanja nagradne igre). 

 

CILJNA PUBLIKA 

Fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki želijo sodelovati v nagradni igri, se strinjajo s pogoji 

pravilnika nagradne igre in so stranke prodajnih mest, v katerih se izvaja nagradna igra. 

 

NAČIN SODELOVANJA 

Vse stranke, omenjene v določbi »Ciljna publika«, ki bodo v dneh izvajanja promocije opravile nakup v zgoraj 

navedenih prodajnih mestih v vrednosti vsaj 25,00 EUR (na enem računu), lahko brezplačno, neposredno in 

ob nakupu izžrebajo eno od nagrad »Minions Sound«, kot je navedeno v preglednici »Nagrade«. 

Dovoljeno je izžrebati največ eno (1) nagrado na vsak veljaven račun, pridobljen pri nakupu v vrednosti vsaj 

25,00 EUR (z odštetimi morebitnimi popusti). Kot primer: tudi nakupi v vrednosti 60,00 EUR ali več so 

upravičeni samo do ene nagrade. 

Pri doseganju praga vrednosti se ne bodo upoštevale druge nagradne igre, ki se morda izvajajo na prodajnem 

mestu, nakupi revij in časnikov, telefonskih kartic, predplačniških kartic, zdravila brez recepta in zdravila za 

samozdravljenje, zdravila ali izdelki, ki se prodajajo brez zdravniškega recepta, mlečne formule za dojenčke ali 

izdelki, ki se uporabljajo v prvih šestih mesecih življenja, igre na srečo z denarnimi dobitki in v vsakem primeru 

vse kategorije izdelkov, za katere je oglaševanje prepovedano z zakonom, poleg blaga in/ali storitev, ki so 

posebej opredeljene in označene kot izključene na vsakem prodajnem mestu. 
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Organizator lahko v nekaterih obdobjih promocije predlaga ugodnejše pogoje za sodelovanje v povezavi s 

posebnimi promocijskimi dejavnostmi in/ali dejavnostmi trženja, tudi za omejen čas, o katerih bo ustrezno 

občasno obvestil stranke prodajnega mesta. 

 

NAGRADNI SKLAD IN NAGRADE 

 

Obdobje Izdelek 
Blagovna 

znamka 

Informativna 

vrednost nagrad 

sobota, 19. marca 2022 Paket s 3D-jabolkom z zvočnimi učinki Minions Sound 2,42 EUR 

sobota, 26. marca 2022 Paket s 3D-korenčkom z zvočnimi učinki Minions Sound 2,42 EUR 

sobota, 2. aprila 2022 Paket s 3D-paradižnikom z zvočnimi učinki Minions Sound 2,42 EUR 

sobota, 9. aprila 2022 Paket s 3D-banano z zvočnimi učinki Minions Sound 2,42 EUR 

sobota, 16. aprila 2022 Paket s 3D-jagodo z zvočnimi učinki Minions Sound 2,42 EUR 

sobota, 23. aprila 2022 Paket s 3D-papriko z zvočnimi učinki Minions Sound 2,42 EUR 

 

Nagrado je treba prevzeti izključno na zadevni dan promocije in ob nakupu.  

Nagradni sklad: 

• 58.944 x paket s 3D zvočnimi učinki v vrednosti 2,42 EUR 

 

Vrednost nagrade ne presega 42 EUR, zato nagrajenec ne plača akontacije za dohodnino v skladu z določilom 

4. alineje 15. člena Zakona o dohodnini. 

 

RAZNO 

- Nagrade je treba prevzeti isti dan, kot je bil opravljen nakup, in na isti blagajni prodajnega mesta. 

Dobljene nagrade ni mogoče zamenjati za denar, dobitniki prav tako ne morejo zahtevati drugačne 

nagrade s ponujanjem doplačila ali brez, četudi bi bila drugačna nagrada manjše vrednosti. Organizator 

si pridržuje pravico do zamenjave nagrade z nagrado enake ali višje vrednosti, če ne more izpolniti svoje 

obveznosti zaradi razlogov, na katere sam nima vpliva, ali zaradi nerazpoložljivosti zadevne nagrade.  

- Za izdelke velja garancija proizvajalca izdelkov. 

- Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrad ni mogoča. 

- Organizator v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za kakršne koli težave, ki nastanejo med 

uporabo nagrad in/ali nepravilne uporabe nagrad s strani strank. 

- Organizator izjavlja, da bo ta pravilnik arhiviran na sedežu njegove družbe in na voljo na vpogled na vseh 

prodajnih mestih, ki sodelujejo v nagradni igri ter dajejo na voljo promocijsko gradivo. 

- Morebitne spremembe, ki bi jih bilo treba uvesti v pravilnik med potekom nagradne igre, je treba 

predhodno posredovati naslovnikom/sodelujočim po enakih komunikacijskih kanalih, kot se uporabljajo 

za ta pravilnik, ob upoštevanju pridobljenih pravic. 

- Za sodelovanje v tej nagradni igri morajo naslovniki/sodelujoči v celoti in brezpogojno sprejeti pravila in 

določila iz tega pravilnika. 
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- Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. Pritožbe in reklamacije lahko udeleženci 

pošljejo na informacije@eurospineko.si. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih 

bo odpravil v zakonsko določenem času in o tem obvestila udeleženca. 

-  Za vse spore je pristojno Sodišče v Novi Gorici, Republika Slovenija. 

- Organizator ne prevzema odgovornosti za dogodke, ki mu jih ni mogoče pripisati in lahko 

naslovnikom/sodelujočim preprečijo sodelovanje v tej igri. 

- Organizator si pridržuje pravico do izvedbe vseh preverjanj v zvezi s pravilnim sodelovanjem v igri. Če se 

odkrije, da so prejemniki uporabili lažna sredstva in orodja oziroma kršili običajen potek nagradne igre, 

bodo izgubili pravico do prejema nagrade. V tem primeru si organizator pridržuje pravico, da skladno z 

določili, ki so po njegovem mnenju najustreznejša, in ob upoštevanju veljavnih zakonskih določil, omeji in 

prepove vsako pobudo, katere namen je zaobiti prvotni sistem in potek nagradne igre. 

 

 

 

 

EUROSPIN EKO d. o. o. 

Francesco Fergnani 

(Pravni zastopnik) 

 

 

 

V kraju Renče, dne 14. 03. 2022 


