
Splošni pogoji nagradne igre 

Potek nagradne igre 

Osebe, ki želijo sodelovati v nagradi igri, se morajo naročiti na brezplačni pregled vozila, na 
podlagi katerega oseba prejme brezplačno začasno popravilo manjših poškodb laka na 
osebnem vozilu. Nato morajo v naših prostorih podjetja Krajnc d.o.o. izpolniti vprašalnik in ga 
odložiti v zaboj za žreb. 
 
Med vsemi sodelujočimi, bo strokovna komisija, sestavljena iz treh zaposlenih pri podjetju 
Krajnc d.o.o. izžrebala tri nagrajence po vrstnem redu, najprej 3. nagrada, nato 2. nagrada in 
nato še 1. nagrada. 
 
Nagradna igra bo potekala od 10. 11. 2014 do vključno 15. 12. 2014, žreb pa bo izveden 19. 
12. 2014, v prostorih podjetja Krajnc d.o.o.. *(sprememba datumov 30.11.2014) 
 
Organizator bo na spletni strani www.avtokleparstvo-krajnc.si najkasneje do 24. 12. 2014 
objavil tri zmagovalce in jih na e-poštni naslov ali po telefonu obvestil o prejemu 
nagrade. 
 
V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov ima organizator pravico, 
da nagrajenca zavrne. 

Splošne določbe 

V skladu s temi pravili je organizator nagradne igre podjetje Krajnc d.o.o., Predel 6, 3240 
Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: organizator). 
 
V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v 
Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri 
organizatorju nagradne igre ter osebe, ki so zaposlene pri podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi 
nagradne igre.  
  
Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni 
možna zamenjava nagrad. Neizžrebani sodelujoči se odpovedujejo kakršnimkoli zahtevkom 
do organizatorjev iz naslova sodelovanja v nagradni igri. 
 
S sodelovanjem v nagradni igri oz. z vpisom imena, priimka in e-pošte se šteje, da sodelujoči 
v nagradni igri s pogoji nagradne igre soglaša. Pravila nagradne igre so dostopna na 
spletnem mestu http://www.avtokleparstvo-krajnc.si 
  
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev. Organizator se 
zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavil na 
spletnih straneh http://www.avtokleparstvo-krajnc.si. Nakup ni pogoj za sodelovanje v 
nagradni igri. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.avtokleparstvo-krajnc.si/


Nagrade 

V skladu so 3 nagrade. Vsaka prijavljena oseba lahko prejme le eno izmed nagrad. 
 
Nagrade: 
 
1.       nagrada: 1x vrednostni bon za storitve avtokleparstva Krajnc d.o.o. v vrednosti 250 eur 
 
2.       nagrada: 1x Vrednostni bon za poliranje vašega osebnega vozila 
 
3.       nagrada: 1x Vrednostni bon za ročno zunanje in notranje pranje osebnega vozila 
 

Višina dohodka, ki ga predstavlja dobitek v naravi, v skladu z osmim odstavkom 16. člena 
Zakona o dohodnini (ZDoh-1) znaša 1,3333 primerljive tržne vrednosti dobitka. Organizator v 
skladu s 316. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-1) v zvezi s prvim odstavkom 
126. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-1) obračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj v višini 
25 % dohodka (kar predstavlja 33,33% primerljive tržne vrednosti dobitka) obenem z 
izročitvijo dobitka dobitniku.  

Varovanje podatkov 

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje, združuje 
in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu 
z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in in 67/07). Organizator 
zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. 
 
Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o 
nagradnem natečaju, 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/upravljavec se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen 
če je to potrebno zaradi izvedbe nagradnega natečaja ali za zgoraj navedene potrebe, svojim 
zunanjim izvajalcem in partnerjem.  V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik 
možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih 
podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. 
 
Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha 
uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s klikom na 
povezavo za odjavo v nogi posameznega promocijskega sporočila po e-pošti ali pisno na 
naslov organizatorja. 
 
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev. Spremenjeni pogoji 
bodo objavljeni na spletnem mestu www-avtokleparstvo-krajnc.si 
 
V Šmarju pri Jelšah, dne 10. 11. 2014 in 30.11.2014 


