
PRAVILA NAGRADNE IGRE 

 

1. Pogoji sodelovanja 

- v nagradni igri lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike 
Slovenije in državljani ali rezidenti Republike Italije, ki soglašajo s temi pravili. 

- V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v družbi Contall d.o.o, ali tisti, ki za 
Contall.d.o.o. opravljajo dela in naloge po drugih dogovorih oziroma pogojih, ali njihovi ožji družinski 
člani (zakonec oz. oseba, s katero živi v skupni življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi 
in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, 
bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega).  

- Za sodelovanje v nagradni igri ni starostnih omejitev. Mladoletne pošiljatelje zastopajo starši 
ali drugi zakoniti zastopniki. 

 

2. Način sodelovanja  

- V nagradni igri družbe Contall d.o.o. sodelujejo vsi, ki pravilno všečkajo našo facebook stran 
https://www.facebook.com/RacunovodstvoContall in pod sliko nagradne igre pustijo komentar s 
pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje. 

 

3. Nagradni fond in žrebanje nagrad 

- Nagradni fond nagradnega sklada je sestavljen iz blagovnih nagrad.   

- Nagrade so objavljene na sliki in na facebook strani Contall Računovodska hiša 

- V primeru, da je na izžrebanem odgovoru več različnih odgovorov, se upošteva prvi navedeni 
odgovor 

V primeru, da izžreban odgovor ni veljaven (npr. zaradi napačnega odgovora ali nerazumljivega 
odgovora) ali so zahtevani podatki pomanjkljivo izpolnjeni, se bo žrebanje za posamezno nagrado 
ponavljalo toliko časa, da bo izžreban odgovor ustrezal zahtevam nagradne igre.  

- Nagrade ni možno zamenjati za druge ugodnosti ali gotovino.  

 

4. Objava nagrajencev: 

- Po žrebu nagrajenca, bo le ta kontaktiran na svojo facebook stran 

- Prav tako bo objavljen na naši facebook strani   

 

Vsi izžrebanci v nagradni igri organizatorju izrecno dovoljujejo objavo imena, priimka na spletni strani 
https://www.facebook.com/RacunovodstvoContall  . Nagrajenci soglašajo, da organizator na način, 
kot je izrecno naveden zgoraj, objavi imena nagrajencev in fotografije ter posnetke morebitne 
podelitve nagrad.  



 

5. Podatki in prevzem nagrade 

- Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, prav tako nagrada ni prenosljiva, razen če 
je pisno navedeno drugače.  

- Nagrada v nobenem primeru ni zamenljiva za kakšen drug izdelek.  

- Podeljevalec nagrad, izvajalec nagradne igre in organizator le-te je Contall d.o.o. 

- Nagrade nagrajenci prejmejo po pošti ali osebno na sedežu Contall d.o.o., v prostorih 
recepcije.  

- Izžrebanec bo o nagradi in podatkih, potrebnih za prevzem, obveščen po pošti najkasneje v 
30 dneh po izidu žrebanja. V 30 dneh od posredovanja popolnih podatkov bo organizator poslal 
nagrado. 

- V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, prevzem nagrade podpišejo njegovi starši ali 
drug zakoniti zastopnik.  

- V kolikor nagrajenec nagrade zaradi kakršnega koli razloga ne prevzame oz. se k prevzemu 
nagrade ne priglasi ali ne posreduje Contallu vseh potrebnih podatkov za podelitev nagrade, velja, da 
se nepreklicno odpoveduje nagradi. 

- Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bo odzval 
v roku 20 dni od prejema obvestila ali pa se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V 
tem primeru se ta nagrada ne podeli. 

6. Odgovornost organizatorja 

- Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih 
nagrad. 

- Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra 
korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile.  

- Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je 
dokončna in velja za vse udeležence. 

10. Pritožbe in reševanje sporov 

- Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator 
zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca. 

Contall, d.o.o., si bo prizadeval vse spore, ki bi nastali v zvezi z nagradnimi igrami, reševati po mirni 
poti. V kolikor pa to ne bi bilo mogoče, se družba Contall, d.o.o., in tekmovalec dogovorita za 
uporabo slovenskega prava in pristojnost sodišča v Ljubljani. 

11. Spremembe pravil in pogojev 

 

- Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali vzroki 
na strani javnosti, vendar ne v času trajanja posamezne nagradne igre. Spremembe pravil ne morejo 
veljati za nazaj. 



Organizator bo o vseh spremembah in novostih nagradnega razpisa obveščal udeležence z objavami 
na spletni strani:  https://www.facebook.com/RacunovodstvoContall 


