Pravila promocijske akcije
»Kupci 4 pnevmatik blagovne znamke Goodyear ali Dunlop
velikosti 17 palcev ali in več prejmejo za darilo odejo Vinga«
(v nadaljnjem besedilu »Pravila«)

1. člen Splošne določbe
1. Promocijska akcija »Kupci 4 pnevmatik blagovne znamke Goodyear ali Dunlop velikosti 17 palcev ali in
več prejmejo za darilo odejo Vinga« (v nadaljnjem besedilu »promocijska akcija«) je marketinška
kampanja, ki jo organizira Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. s sedežem v Varšavi na naslovu:
Komitetu Obrony Robotników 48, vpisan v sodni register za pravne osebe pri Okrožnem sodišču v
Varšavi, 13. gospodarski oddelek Državnega sodnega registra pod številko KRS: 0000104862 (v
nadaljnjem besedilu »organizator«), z namenom povečanja prodaje novih pnevmatik pod blagovno
znamko Goodyear in Dunlop velikosti 17 palcev ali in več, ki so namenjene za osebna vozila ali
avtomobile s štirikolesnim pogonom/SUV (v nadaljnjem besedilu »promocijske pnevmatike«).
2. Promocija je namenjena nagrajevanju udeležencev, ki izpolnjujejo vse pogoje, ki so določeni v teh
Pravilih, za nakup promocijskih pnevmatik skupaj s storitvijo montaže pnevmatik v času trajanja
promocijske akcije neposredno na prodajnih mestih, navedenih v Prilogi 1 (v nadaljnjem besedilu
»partnerji«).
3. Pravila promocijske akcije so objavljena na spletni strani vulco.si (v nadaljnjem besedilu »spletna
stran«) ves čas trajanja promocijske akcije.
4. Ta promocijska akcija ni igra na srečo in se v nobenem primeru ne more obravnavati za igro na srečo.

2. člen Pogoji za sodelovanje v promocijski akciji
1. Udeležba v promocijski akciji je brezplačna za poslovno sposobne potrošnike, ki kupijo promocijske
pnevmatike za zasebne namene, ter za poslovno sposobne fizične osebe, ki opravljajo svojo poslovno
dejavnost na ozemlju Republike Slovenije in ki promocijske pnevmatike kupijo v okviru svoje poslovne
dejavnosti, pri čemer morajo izpolnjevati vse naslednje pogoje:
a. posameznik, ki v času promocijske akcije kupi en komplet štirih promocijskih pnevmatik iste
vrste v velikosti 17 palcev ali več skupaj s storitvijo montaže pnevmatik pri enem od izbranih
partnerjev, prejme odejo Vinga Garonne (v nadaljnjem besedilu »promocijsko darilo«);
ti posamezniki so skupnim imenom poimenovani »udeleženci« oziroma posamezno
»udeleženec«.
2. Zaposleni in družinski člani organizatorja, zaposleni pri partnerjih in drugi subjekti, ki sodelujejo pri
ustvarjanju in izvajanju promocijske akcije po naročilu organizatorja, vključno z osebami, ki so v
stalnem delovnem razmerju s temi subjekti na podlagi sklenjene pogodbe, ki ni pogodba o zaposlitvi,
v promocijski akciji ne smejo sodelovati.
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3. Pred nakupom promocijskih pnevmatik s storitvijo montaže pnevmatik se mora vsak udeleženec
obrniti neposredno na izbrane partnerje, da preveri, ali je promocijsko darilo še vedno na voljo, saj je
število promocijskih daril omejeno.
4. Organizator si pridržuje pravico, da iz promocijske akcije izključi udeleženca, ki krši določila teh pravil,
oziroma udeleženca, ki izvaja dejavnosti, ki bi škodile in ogrozile dobro ime, ugled ali interese
organizatorja. Organizator si prav tako pridržuje pravico, da iz promocijske akcije izključi udeleženca,
ki pri sodelovanju uporablja nepopolne ali neresnične naslove, imena ali dokazila o nakupu. V takem
primeru izključeni udeleženci niso upravičeni do prejema nagrade. Če so izključeni udeleženci že prejeli
nagrado, ima organizator pravico, da neposredno od takih udeležencev zahteva povračilo zneska v
višini prejete nagrade.

3. člen Čas trajanja promocijske akcije
1. Promocijska akcija se začne z 19. oktobrom in traja do 30. novembra (v nadaljevanju »čas trajanja
promocijske akcije«) oziroma toliko časa, da udeleženci prejmejo vseh 900 promocijski daril.
2. Za namene promocijske akcije se za datum nakupa s storitvijo montaže promocijskih pnevmatik šteje
datum, ki je naveden na računih z obračunanim DDV ali na računih, poslanih prek spletne strani, s
katerimi udeleženec potrjuje nakup in storitev montaže promocijskih pnevmatik.

4. člen Pravila promocijske akcije
1. Organizator se zavezuje, da bo promocijsko darilo podelil vsem udeležencem, ki izpolnjujejo vse
pogoje, določene v teh Pravilih, in ki so v času trajanja promocijske akcije kupili promocijske
pnevmatike skupaj s storitvijo njihove montaže pri enem od partnerjev, ki so navedeni v Prilogi 1.
2. Če želi udeleženec prejeti promocijsko darilo, se mora na dan nakupa promocijskih pnevmatik zglasiti
na prodajnem mestu, kjer je opravil nakup promocijskih pnevmatik.
3. Število nagrad je omejeno, zato bo promocijska darila prejelo le prvih 900 udeležencev, ki izpolnjujejo
vse pogoje, določene v teh Pravilih. Vsak udeleženec lahko v času trajanja promocijske akcije prejme
samo eno promocijsko darilo na podlagi dokazila o nakupu v okviru verige Premio.
4. Promocijska darila je mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado v denarni protivrednosti darila.
6. člen Pritožbe
1. Udeleženci imajo pravico do pritožbe glede promocijske akcije.
2. Udeleženci lahko posredujejo pritožbo v pisni obliki neposredno organizatorju s priporočeno pošto,
preko kurirja ali po elektronski pošti v roku 30 dni od datuma prejema informacij o kakršnih koli
nepravilnostih v zvezi s promocijsko akcijo. Pritožbe, ki jih organizator prejme po tem datumu, ne bodo
upoštevane. Pritožbe, oddane s priporočeno pošto ali preko kurirja, je treba poslati na naslov
organizatorja: Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o. o., Dział serwisu Premio, ul. Komitetu Obrony
Robotników 48, 02-146 Varšava. Pritožbe, oddane po elektronski pošti, je treba poslati na elektronski
naslov organizatorja: contact@mypremio.eu.
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3. Odločitev o upravičenosti ali zavrnitvi pritožbe sprejme organizator. Udeleženec, ki je poslal pritožbo,
bo o končni odločitvi organizatorja obveščen v roku 14 dni od datuma prejema pritožbe.
4. Z izjemo določb v 2. točki zgoraj vsak drugačen način komunikacije med udeleženci, upraviteljem in
organizatorjem poteka prek spletne strani ali po elektronski pošti, poslani na elektronski naslov
organizatorja: contact@mypremio.eu.
7. člen Osebni podatki udeležencev
1. Organizator velja za upravljavca podatkov zgolj v obsegu, ki je potreben za obdelavo osebnih podatkov
udeležencev v promocijski akciji.
2. Vse zadeve v zvezi z obdelavo osebnih podatkov udeležencev v promocijski akciji so opredeljene v
Pravilniku o zasebnosti, ki je objavljen na spletni strani.

8. člen Končne določbe
1. Ta pravila so zavezujoča za vse stranke, ki sodelujejo v promocijski akciji. Pravila določajo načela
promocijske akcije, pogoje za sodelovanje v njej ter opredeljujejo pravice in obveznosti organizatorja,
upravitelja in udeležencev.

Dodatek 1
k Pravilom promocijske akcije

»Kupci 4 pnevmatik blagovne znamke Goodyear ali Dunlop velikosti 17 palcev ali in več prejmejo za darilo
odejo Vinga«
SEZNAM PARTNERJEV, KI SODELUJEJO V PROMOCIJSKI AKCIJI
IME VULCO SERVISA

ULICA

KRAJ

Avto Svetek d. o. o.
Hrvatič Aleš s. p.
Jerala PROFIL d. o. o.
Sava avto d. o. o.

Studenec 11
Partizanska 71e
Virmaše 190
Dolenji Boštanj 60 A

1260 Ljubljana Polje
6210 Sežana
4220 Škofja Loka
8294 Boštanj

Tuning d. o. o. ─ PE Ptuj
Vovk Boštjan s. p.

Osojnikova cesta 12
Obrtniška 4

2250 Ptuj
8210 Trebnje

Vulkanizerstvo Kovačič d. o. o.
Zaverski Branko s. p.
Vulkanizerstvo Žemlja s. p.

Bučarjeva cesta 9
Titova 48
Zabreznica 20A

Groš d. o. o.

Zasavska cesta 74

8310 Šentjernej
2000 Maribor
4274 Žirovnica
1231 Ljubljana
Črnuče
3320 Velenje

M-ŽIVIC d. o. o.

Škale 97

Čakš Franc s. p.
Avto Mali d. o. o., Avto igla d. o. o.
Fides d. o. o.
Avtoservis Pustavrh d. o. o.
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Delavska ulica 20

3000 Celje

Belokranjska c 22
Dobrova pri Dravogradu 26

8340 Črnomelj
2370 Dravograd

Ob Jezu 8

4224 Gorenja vas

Tuning d. o. o. ─ PE Zamušani
Kolar Zvonko s. p.
Stane Kadunc s. p.

Zamušani 2
Šentvid pri Grobelnem 4A
Perovo 27

2272 Gorišnica
3231 Grobelno
1290 Grosuplje

Demšič Matjaž s. p.
Kralj Marjan s. p.
Avto servis Majerle Boštjan s. p.
Benedičič Darko s. p.
Žavbi Janez s. p.

Zg. Hoče 20A
Ljubljanska 6B
Cankarjeva 7a
Žiganja vas 27
Šmartno 21

2311 Hoče
1295 Ivančna Gorica
1330 Kočevje
4294 Križe
1219 Laze v Tuhinju

Avtoservis Kastelic, Dejan Kastelic s. p.

Brodarska 15

1270 Litija
3333 Ljubno ob
Savinji
1370 Logatec

Novak Damjan s. p.
Avtoservis Gruden d. o. o.

Okonina 1
Tržaška 85
Prevoje pri Šentvidu, Stara
cesta 2
Steletova 2
Matija Gubca 13

1225 Lukovica
1234 Mengeš
9000 Murska Sobota

Avtosport d. o. o.
Vidic center d. o. o.
Avto Aleš s. p.
Hrvatič Aleksandra s. p.
Pnevmatik center Širnik s. p.
Pnevmatik center Širnik ─ PE Hmelina
Mitja Pušnik s. p.

Sedejeva ul. 1
Ljubljanska cesta 91
Gmajna 16
Postojnska c. 32
Mariborska cesta 41
Koroška cesta 45/c
Spodnja Selnica 8

5000 Nova Gorica
8000 Novo mesto
2317 Oplotnica
6257 Pivka
2360 Radlje ob Dravi
2360 Radlje ob Dravi
2352 Selnica ob Dravi

Vulkanizerstvo Šmit d. o. o.
Vulkanizerstvo Marko Valentinčič s. p.

Slovenska 41
Vojkova 12

5281 Spodnja Idrija
5220 Tolmin

Šaleška 7

3320 Velenje
2310 Slovenska
Bistrica
5282 Cerkno
1218 Komenda
3252 Rogatec
3210 Slovenske
Konjice
4208 Šenčur
4000 Kranj
6000 Koper

Lenček Dušan s. p., PPLK d. o. o.
Avtoservis Gregorc d. o. o.
Avtocenter Horvat d. o. o.

Svit d. o. o.
PRS SKLEDAR d. o. o.
VULMEX vulkanizerstvo Peter Primožič s. p.
Avtoprevozništvo in vulkanizerstvo Stanko Grgič s. p.
Vulkanizerstvo Adi Lebič s. p.

Ljubljanska c. 122
Cvetkova cesta 37
Zajčeva cesta 5
Ptujska cesta 1

Vulkanizerstvo Vulko Goran Drača s. p.
Pipko, Anže Pipan s. p., Šenčur
Boltez d. o. o.
Franko Ražman s. p.

Liptovska ul. 34H
Pipanova cesta 38
Cesta Staneta Žagarja 58C
Dolinska cesta 1B
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