
 

 

 

 

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Bison nagrajuje!«  
 

1. Organizator nagradne igre je podjetje Bolton Adriatic d.o.o., Polje 12, 5290 Šempeter 
pri Gorici (v nadaljevanju organizator nagradne igre).  
 

Nagradna igra poteka od 27.4.– 27.6. 2016 na ozemlju Republike Slovenije. 
 
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji, ki sprejmejo pogoje te nagradne igre. Zaposleni v podjetju Bolton Adriatic 
d.o.o. ter njihovi ožji družinski člani v nagradni igri ne smejo sodelovati.  
 
V nagradni igri lahko sodelujejo tudi mladoletne osebe s privolitvijo svojih staršev ali 
skrbnikov.  Če je dobitnik nagrade mladoletna oseba, morajo starši ali skrbniki podpisati 
izjavo, da se strinjajo s prejemom nagrade ter izdati pisno in podpisano soglasje k 
predmetnim pravilom te nagradne igre. V kolikor izjava s strani zakonitega zastopnika 
mladoletne osebe ni podana na opisani način, je organizator ne upošteva. 

 

2. V nagradni igri se lahko sodelujete na kateregakoli izmed dveh spodaj 
opisanih načinov: 

 
 Kupite najmanj 1 izdelek Bison. Vpišite št. računa in osebne podatke na kupon, ki ga 

najdete v vseh bolje založenih tehničnih trgovinah po Sloveniji. Izpolnjen (posamično 
frankiran) kupon z vašim podpisom pošljite na naslov organizatorja nagradne igre 
od 27.4. do vključno 27.6.2016. (velja datum poštnega žiga). Originalen račun hranite 
do konca nagradne igre. Originalen račun je (v primeru sodelovanja na zgoraj opisan 
način) pogoj za prevzem nagrade. V nagradno igro so vključeni vsi artikli blagovne 
znamke Bison. 

 
 Nakup ni pogoj za sodelovanje. Sodelujete lahko tudi tako, da navedete imena 5-ih 

artiklov Bison, skupaj z osebnimi podatki, v nagradnem vprašalniku na spletni strani 
www.bison.si. 

 
Posameznik lahko večkrat sodeluje v nagradni igri, vendar je vsak posameznik lahko le 
enkrat izžreban in dobi le eno izmed nagrad. 
 
Izmed vseh prejetih kuponov po pošti in odgovorov preko spletne strani bomo 
1.7.2016 na sedežu organizatorja izžrebali nagrajence. Nagrajenci bodo o prevzemu 
nagrade obveščeni po pošti ter objavljeni na spletni strani www.bison.si. Nagrade niso 
izplačljive in niso prenosljive. Žrebanje nagrade je dokončno. 
 
Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.bison.si in obveščeni o prevzemu 
nagrade najkasneje v roku 10 dni po zaključku žrebanja. 
 
Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča. 
 
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 
 
 

http://www.bison.si/
http://www.bison.si/


 

 

 

 

3. Nagrade: 
1 x obisk Moto GP dirke v Misanu 10.9. in 11.9. – paket za 2 osebi 
(več informacij o paketu:  http://www.citybreak.si/index.htm?id=40&celookno=0&drz=MOTOGP&hot=2039) 

2 x TV LCD Panasonic TX-40C320E 
4 x namizni nogomet Bison 
30 x multifunkcijski meter Bison 
 

4. Akontacijo davka na podlagi Zakona o dohodnini plača organizator nagradne igre. 
Zmagovalci so dolžni, v roku 30 dni od prejetega obvestila o žrebu, poslati davčno 
številko in ostale podatke, ki so potrebni za akontacijo davka. V nasprotnem primeru 
niso upravičeni do prejema nagrade. 
 

5. Sodelujoči soglašajo z uporabo podatkov v statistične in marketinške namene, do 
svojega pisnega preklica. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki 
upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Prav tako podatkov ne bo 
posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakorkoli drugače zlorabljal. 

 
Vsi sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da so v primeru prejema nagrade njihovi podatki 
(ime, priimek, pošta) javno objavljeni.  

 

6. Organizator nagradne igre ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za 
kakršnekoli posledice, ki izhajajo iz nagrade ali koriščenja nagrade.  

 
7. Organizator ne prevzema odgovornosti za: 
 kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in sistema za 

izvedbo nagradne igre lahko povzročila sodelujočim v nagradni igri in/ali tretji osebi, 
 oddajo nepravilnih podatkov, 
 nedelovanje spletne strani zaradi neznanja uporabe storitev, 
 nedelovanje spletne strani zaradi izpada omrežja, izpada električne energije ali 

drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, ali tudi za daljši čas, motile uporabo 
storitve, 

 kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel zaradi sodelovanja v 
nagradni igri, kolikor taka omejitev ni v nasprotju s prisilnimi predpisi.  

 

8. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: 
 se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali 
 se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje vseh pogojev, določenih v teh pravilih ali da je 

sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je 
izžreban v nasprotju s temi pravili ali 

 se tudi po obvestilu izžrebancu le-ta ne odzove na prevzem nagrade, glede na 
navodila organizatorja nagradne igre. 

 
9. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki 

tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Odločitev organizatorja 
glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Za tolmačenje pravil je 
pristojen izključno organizator nagradne igre. 
 

10. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči soglašajo s temi pravili nagradne igre. 

http://www.citybreak.si/index.htm?id=40&celookno=0&drz=MOTOGP&hot=2039


 

 

 

 

 
11. Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem naslovu www.bison.si ter na 

vpogled na sedežu organizatorja. 
 
 
 
Pravila nagradne igre začnejo veljati 27.4.2016. 
 
 
 
Šempeter pri Gorici, 26.4.2016 

http://www.bison.si/

