POGOJI IN PRAVILA NAGRADNE IGRE »HUAWEI NAGRAJUJE«, KI GA ORGANIZIRA
PODJETJE BIG BANG
1. SPLOŠNA DOLOČILA
Ta pravila in splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre »Hauwei nagrajuje«.
Organizator nagradne igre »Huawei nagrajuje« je Big Bang d.o.o., Šmartinska 152, Ljubljana
(v nadaljevanju organizator).
Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani www.huaweislovenija.si
S temi pravili in pogoji organizator določa pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v
nagradni igri.
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri »Huawei nagrajuje« (v nadaljevanju: nagradna
igra).
2. NAMEN, KRAJ IN ČAS TRAJANJA NAGRADNE IGRE
Namen nagradne igre je promocija pametnih telefonov Huawei in Honor pri izbranih
pooblaščenih slovenskih trgovcih v Sloveniji. Nagradna igra poteka na spletni strani
huaweislovenija.si od vključno 17. 8. 2017 od 08:00 do vključno 30. 9. 2017 do 23:59
(promocijsko obdobje).
3. POGOJI SODELOVANJA
3.1. Do sodelovanja v nagradni igri so upravičeni vsi polnoletni kupci (fizične osebe) s stalnim
prebivališčem in veljavnim bančnim računom v Sloveniji (v nadaljevanju: kupci). Če je
nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu
in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo. V
nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, zaposlene v podjetju Huawei Slovenija d.o.o. in Big
Bang d.o.o. ter zaposlene osebe pri trgovcih, ki so vključeni v nagradno igro ter drugih
posrednikih ali agencijah za oglaševanje ali promocijo, ki so povezani s omenjenimi podjetji.
Sodelovanje v nagradni igri je za kupce prostovoljno.
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi
pravili nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristaja na vse pogoje in
pravila v zvezi z nagradno igro.
3.2. Vsi sodelujoči morajo sprejeti ter spoštovati te pogoje in določila.
3.3. Partnerji, ki sodelujejo v akciji, so:
Big Bang d.o.o.
Mercator d.d.

Mimovrste d.o.o.
Telekom Slovenije d.o.o. in njihova posredniška mesta
4. NAČIN SODELOVANJA
Posameznik lahko sodeluje v nagradni igri na dva načina:
a) Z nakupom Huawei oziroma Honor telefona sodeluje v tedenskem žrebanju za vračilo
kupnine ter v zaključnem žrebanju za nagradni sklad ali
b) s pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje, ki je objavljeno na spletni strani
www.huaweislovneija.si/nagradna-igra, pri katerem sodeluje samo v zaključnem
žrebanju za nagradni sklad.
Nagrade v nagradnem skladu za zaključno žrebanje, ki bo 2.10.2017 so:
•
•
•
•
•
•
•

Huawei Matebook
Honor 9
Huawei Watch 2
Huawei T3 10inch Wi-fi
5x Tripod Selfie Stick
15x Huawei majica
50 x antistres žogica

5. POTEK IGRE
V nagradni igri lahko sodelujete z odgovorom na nagradno vprašanje, ki je objavljeno na
spletni strani www.huaweislovenija.si/nagradna-igra oziroma z nakupom gsm aparata
Huawei ali Honor in tako sodelujete še v tedenskem žrebanju za vračilo kupnine.
5. 1. Sodelovanje v nagradni igri vključuje več korakov:
a) Kupec obišče spletno stran www.huaweislovenija.si/nagradna-igra in na navedeni
povezavi vpiše zahtevane podatke v spletni obrazec.
b) Kupec navede, kateri izdelek je kupil in IMEI številko Huawei oziroma Honor aparata, ki ga
je kupil v obdobju nagradne igre.
c) Označi potrditveno polje in s tem potrdi, da sprejema pogoje nagradne igre.
d) S klikom na gumb »Oddaj obrazec« odda svoje podatke in s tem potrdi strinjanje za
sodelovanje v nagradni igri in sodeluje v njej.
5.2. Za sodelovanje v nagradni igri za tedensko žrebanje morajo sodelujoči v času
promocijskega obdobja kupiti izdelek pri sodelujočem trgovcu v Sloveniji IN med četrtkom ,
17. avgusta 2017, ter do 23:59 v soboto, 30. septembra 2017 predložiti veljavni zahtevek z
vpisom na spletni strani www.huaweislovenija.si/nagradna-igra.

5.3. Predloženi zahtevki morajo vključevati pravilno in v celoti izpolnjen Huawei obrazec
za zahtevek (vključno z navedbo veljavne IMEI številka izdelka), ki je na voljo na naslovu:
www.huaweislovenija.si/nagradna-igra.
5.4. Izdelki bodo na voljo glede na razpoložljivost zalog. Organizator nagradne igre ni
odgovoren, če trgovci v obdobju nagradne igre ne izpolnijo naročil izdelkov.
5.5. Organizator ne bo obdelal zahtevkov, prejetih po zaključnem datumu za
posredovanje zahtevkov, to je ob 23:59 v soboto, 30. septembra 2017,
5.6.

Za posamezni kupljeni izdelek je mogoče predložiti samo en zahtevek.

5.7. Do sodelovanja v tej promocijski akciji niso upravičene fizične in pravne osebe, ki
kupujejo večje količine izdelkov (več kot 4 izdelke).
6. NAGRADNO ŽREBANJE IN NAGRADA
6.1. Vračilo kupnine aparata, kupljenega v času nagradne igre
Nagradna igra se izvaja po načelu žrebanja, razdeljenega na šest (6) predhodno potrjenih
sekvenc igre (v nadaljevanju: tednov) na datume, navedene spodaj.
V zadnjem, šestem (6.) tednu, se poleg že vseh sodelujočih v nagradni igri v delu za vračilo
kupnine, izžreba tudi tiste, ki so sodelovali v nagradni igri podajanjem odgovora na nagradno
vprašanje.
V tednih od 1-6 se tako vsak teden izžreba pet (5) nagrajencev, kateri dobijo povrnjeno
kupnino za kupljeni Huawei oziroma Honor aparat, ki je bil kupljen pri partnerjih v obdobju
nagradne igre, ki sodelujejo v nagradni igri. Vsi izdelki morajo biti kupljeni pri slovenskih
trgovcih, ki sodelujejo v akciji. Vsi izdelki morajo biti novi, originalni Huawei oziroma Honor
izdelki. Nakupi rabljenih, popravljenih ali obnovljenih izdelkov ali ponaredkov oziroma
izdelkov, ki kakorkoli kršijo pravice intelektualne lastnine podjetja Huawei (to na primer
vključuje, a ni omejeno na, nepooblaščeno uvožene ali »sive« izdelke), ne bodo upravičeni
do sodelovanja v tej promocijski akciji. Vsakokrat se izžrebata še dva (2) nadomestna
nagrajenca.
•
•
•
•
•
•

1. teden: 17. 8. – 24. 8. 2017 / žreb: 28. 8. 2017
2. teden: 25. 8. – 31. 8. 2017 / žreb: 4. 9. 2017
3. teden: 1. 9. – 7. 9. 2017 / žreb: 11. 9. 2017
4. teden : 8. 9. – 14. 9. 2017 / žreb: 18. 9. 2017
5. teden : 15. 9. – 21. 9. 2017 /žreb: 25. 9. 2017
6. teden : 22. 9. – 30. 9. 2017 / žreb: 2. 10. 2017

Nagrajenci znotraj posameznega kroga bodo v nadaljevanju izločeni iz nadaljnjih žrebanj, ne
pa tudi iz končnega žrebanja iz sklada ostalih nagrad. Vsak nagrajenec je tako lahko samo 1x
izžreban ter se ne vrne v žrebalno bazo. Vsi sodelujoči, ki znotraj posameznega kroga
žrebanja niso bili izžrebani, se prenesejo v naslednje kroge žrebanj pod enakimi pogoji.

6.2. Sodelovanje z odgovorom na nagradno vprašanje
Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje tudi brez nakupa in sicer tako, da na spletni
strani www.huaweislovenija.si/nagradna-igra odgovori na zastavljeno nagradno vprašanje
ter pripadajoči obrazec izpolni s sledečimi osebnimi podatki: ime, priimek, naslov, mobilna
številka ter veljaven elektronski naslov. Posameznik se lahko vpiše v portal enkrat (1x), vse
ostale prijave pod istim imenom in naslovom bodo izločene iz žreba.
S spletno oddajo obrazca se posameznik strinja s pogoji in pravili te nagradne igre in z
obdelavo osebnih podatkov s strani organizatorja.
Posameznik, ki bo pravilno odgovoril na zastavljeno vprašanje ter v celoti izpolnil obrazec z
osebnimi podatki, bo v primeru izžrebanja njegovega imena na spletni strani obveščen o
naključno izžrebani nagradi.
Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate ni mogoča. Nagrajenci bodo izžrebani z
naključnim algoritmom. V kolikor nagrajenci ne navedejo oz. ne posredujejo svojih podatkov
oz. jih navedejo nepopolno ali nepravilno in /ali v kolikor nagrajencev ni mogoče obvestiti
in/ali v kolikor se ugotovi, da niso izpolnjevali vseh pogojev za sodelovanje v nagradni igri
in/ali so kršili te pogoje in /ali v kolikor ne želijo izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji
in/ali ne predložijo originalnega računa iz katerega je razviden nakup Huawei oziroma Honor
aparata v obdobju nagradne igre, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec izgubi
pravico do nagrade.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, v primeru da:
•
•
•
•

se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
se ugotovi, da je posameznik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s Pravili in pogoji
nagradne igre,
nagrade zaradi napačno posredovanih podatkov ni mogoče podeliti,
če nagrajenec ob pozivu k podelitvi nagrade ni predložil fizičnega, originalnega računa

V primeru naknadne izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno
odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V primeru, da
naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado ali pa je kupnina že bila
nakazana, lahko organizator od navedene osebe zahteva znesek v višini vrednosti nakazane
kupnine.
Žrebanja bodo izvedena v prostorih Big Bang d.o.o., Šmartinska 152, Ljubljana (oddelek
marketinga) s prisotnostjo tričlanske komisije: Ines Rožič, Matevž Peserl in Nataša Bogataj in
v prisotnosti notarja. Žrebanje ne bo javno. Pred začetkom žrebanja vodja komisije vse
prisotne seznani z namenom nagradne igre in načinom žrebanja nagrad. Žrebanje se zaključi,
ko so izžrebani vsi nagrajenci. O žrebanju odgovorna oseba organizatorja vodi zapisnik, ki
vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja ter

izžrebancih. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, izdela se v enem izvodu in se hrani pri
organizatorju.
Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni po e-pošti ali po telefonu v roku najkasneje
pet (5) delovnih dni po izvedenem žrebanju. Organizator bo v e-pošti ali po telefonu navedel
nadaljnja navodila za prevzem nagrade. Nagrajenci bodo objavljeni tudi na spletni strani
www.huaweislovenija.si najkasneje v roku 5 (pet) delovnih dni po zaključku žrebanja in sicer
z imenom, krajem stalnega naslova ter izžrebano IMEI številko.
V primeru, da se dobitnik nagrade v roku petnajstih (15) delovnih dni od obvestila oz.
poskusa obvestila (npr. na telefon se oseba ne javi) o prejemu nagrade ne bo odzval in
pravočasno predložil zahtevanih podatkov, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni
igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade. V primeru, da dobitnik nagrade »Huawei
nagrajuje« same nagrade skladno s prejetimi navodili ne prevzame, se nagrada le temu ne
podeli. Štelo se bo, da dobitnik umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje
pravici do nagrade. V tem primeru se nagrada podeli izžrebanemu nadomestnemu
nagrajencu. Vsakokrat se izžrebata dva nadomestna nagrajenca, prvi izžrebani je prvi
upravičen do prejetja nagrade pod pogoji, ki jih določajo ta Pravila in pogoji ter v primeru, če
nagrade prvemu izžrebanemu nagrajencu ni mogoče podeliti iz kakršnihkoli razlogov na
strani nagrajenca.
Organizator bo skladno z veljavno zakonodajo za nagrajence obračunala in plačala akontacijo
dohodnine za prejete nagrade. Nagrajenci so v skladu z Zakonom o dohodnini pred
prejemom nagrade dolžni predložiti svojo davčno številko. Organizator bo nagrajencu preko
e-pošte poslal obrazec, ki ga je potrebno pravilno izpolnjenega ter originalno podpisanega
poslati nazaj na naslov organizatorja v roku 8 delovnih dni.
Če originalno podpisan obrazec z izpolnjeno davčno številko nagrajenca ne bo poslan
pravočasno, se nagrada ne bo podelila. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršnekoli
druge stroške (dostop do interneta, prevzem nagrade), vezane na nagrado, nosi nagrajenec
sam.
7. VRAČILO KUPNINE
7.1. Po prejemu in preverjanju veljavnosti sodelovanja in nagrade bo organizator z bančnim
nakazilom nakazal denar neposredno na bančni račun nagrajenca. Druge možnosti vračila
denarja in izplačilo v gotovini so izključeni.
7.2. Organizator si bo prizadeval, da bo bančno nakazilo izvedeno v 28 dneh po prejemu
veljavnega zahtevka.
7.3. Če je vračilo denarja obdavčljiva ugodnost, je plačilo ustreznega davka odgovornost
nagrajenca.
7.4. Plačilo administrativnih stroškov, ki ga lahko zahtevajo banke, je odgovornost
nagrajenca.

7.5. Nagrajenec mora vrniti organizatorju znesek vračila kupnine, (i) če nagrajenec izdelek,
kupljen v nagradni igri, vrne organizatorju oziroma trgovcu v akciji in se kupna pogodba
razveljavi, ali (ii) če organizatorjev partner v akciji odkupi nazaj izdelek v akciji.

8. PODATKI
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre izrecno dovoli organizatorju
zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) ter drugimi (npr. davčnimi) predpisi.
Osebni podatki, ki se zbirajo so:
ime, priimek, naslov, mobilna številka ter veljaven elektronski naslov.
Podatke bo organizator uporabljal za namen izvedbe te nagradne igre in za namene
neposrednega trženja (vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za
ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga,
obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge trženjske namene).
Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to
potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim
izvajalcem in partnerjem, vse skladno z veljavno zakonodajo.
Udeleženec nagradne igre lahko kadarkoli pisno zahteva, da se njegovi podatki začasno ali
trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na
naslov Big Bang d.o.o., Šmartinska 2152, Ljubljana ali elektronsko
na info.huawei@bigbang.si. V sedmih (7) delovnih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni
podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja.
9. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA
Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi, katera bo navedena v spletnem
obrazcu. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh
pogojev ter se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi ali dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje
objavil na spletni strani www.huaweislovenija.si/nagradna-igra. Odgovornost organizatorja
je strogo omejena na izročanje nagrad, skladno s temi pravili in pogoji.
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti:
•
•

•

za kakršne koli incidente ali poškodbe, ki bi nastale zaradi uživanja in/ali uporabe
dodeljenih nagrad, kar nagrajenci sprejemajo;
v primeru težav s pošiljanjem, zamude, izgub ali poškodb poštnih pošiljk ali
elektronskih sporočil (posebno tistih, ki se nanašajo na pošiljanje in sprejemanje
nagrad), ki lahko nastopijo neodvisno od organizatorja.
organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru nepravilnega delovanja
interneta, mobilnega interneta, telefonskih linij ali ostalih naprav, ki omogočajo
izvajanje igre. Prav tako organizator ni odgovoren, če eden ali več udeležencev ne

•

more dostopati do spletne strani ali sodelovati v igri iz katerega koli razloga ali
tehnične napake, povezane z delovanjem mreže.
organizator ne prevzema odgovornosti za okužbo računalnikov z virusi ali za vdor
tretje osebe v računalnik udeležencev igre ter za posledice povezovanja udeležencev
v omrežje preko spletne strani. Organizator ni odgovoren za kakršno koli škodo,
povzročeno udeležencu, njegovi računalniški opremi, pametnemu telefonu ali
podatkom, shranjenim na teh napravah, ter za osebne in profesionalne posledice, ki
za udeležence lahko iz tega izhajajo.

Organizator se obvezuje, da bo uporabil vsa sredstva, da bo sistem izbora nagrajencev in
podelitev nagrad skladen s pravili igre. Udeleženci se seznanjajo, da organizator uporablja
mehanizme nadzora, s katerimi lahko odkriva primere prevar. Če bi vseeno prišlo do težav, ki
bi vplivale na izbor nagrajencev (posebno, če bi prišlo do napake, ki bi privedla do izbora
prevelikega števila nagrajencev), organizator nima nobene odgovornosti do viška
nagrajencev izven pravil igre.
Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na
njegovi strani (višja sila ipd.), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v
nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradno igro brez kakršnihkoli
obveznosti do sodelujočih ne dokonča oziroma jo prekine. O tem mora preko medijev
obvestiti udeležence. Organizator v navedenih primerih ne odgovarja za morebitno nastalo
škodo.
10. ZAKONODAJA IN PRISTOJNOST
Ta določila in pogoje ter vse spore, ki izhajajo iz ali v povezavi z njimi, urejajo in tolmačijo
slovenski zakoni ter so pod neizključno pristojnostjo slovenskih sodišč.
11. DODATNO
V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled na spletni strani
www.huaweislovenija.si/nagradna-igra.
Dodatne informacije o nagradni igri lahko sodelujoči dobijo na
www.huaweislovenija.si/nagradna-igra ali s poslanim elektronskim sporočilom
na info.huawei@bigbang.si.

Ljubljana, 17.08.2017

