PRAVILA NAGRADNE IGRE IN IZBORA “VIKEND Z MAZDO”
1. UVODNE DOLOČBE
Organizator: Makoma d.o.o., Rumanja vas 51a, 8000 Novo mesto.

2. NAGRADA
Nagrada je vikend vožnja z vozilom Mazda. Točen model je odvisen od razpoložljivosti vozil v času prevzema.
Vse davke v zvezi s podeljeno nagrado nosi organizator. Nagrade ni mogoče zamenjati za kakršno koli drugo nagrado ali za denar.

3. KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI
Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije, ima stalno prebivališče na ozemlju Republike
Slovenije ter davčno številko, in ki je k nagradni igri pristopil v skladu s 5. členom teh pravil.
Sodelovanje v nagradni igri je mogoče za vsakega, ki izpolni spletni obrazec na https://www.makoma.si/mazda/ in je star vsaj 21 let let
oz. ima izpit za B kategorijo vsaj 2 leti.
Pogoja za pridobitev nagrade je popolno izpolnjen obrazec.

4. POTEK NAGRADNE IGRE
Izbor bo med vsemi, ki so izpolnili obrazec na spletni strani ustrezajo kriterijem, in sicer vsake 2 tedna do 8. aprila 2019.
Izbor nagrajencev bo v naslednjih datumih:
11. februar
25. februar
11. marec
25. marec
8. april
v delovnem času podjetja Makoma.

5. NAGRAJENCI
Izbranec bo o nagradi obveščen preko podane telefonske številke. Izbranec je dolžen potrditi prevzem nagrade v roku 48 ur od klica.
Vse formalnosti v zvezi s prevzemom vozil bodo izžrebanci opravili na sedežu podjetja Makoma.
Nagrajenec je dolžen po potrebi ob prevzemu nagrade podati kratko izjavo za javnost in se fotografirati ter dovoliti podjetju Makoma, da
vse to javno objavi. Nagrajenec bo javno objavljen na Facebook strani Mazda Makoma.
Makoma si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli izžrebancu, če ugotovi, da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili ali da ni
izpolnil pogojev za udeležbo. V tem primeru organizator nagrado preda drugemu izžrebancu.

6. ZASEBNOST IN VARNOST PODATKOV
Organizator nagradne igre bo osebne podatke nagrajencev uporabljal izključno za namene izvedbe nagradne igre, podelitve nagrade v nagradni igri in marketinških akcij ( obveščanje o raznih akcijah, dogodkih, neposredno trženje, v kolikor to sodelujoči potrdi glede na GDPR).
Organizator nagrade jamči, da podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo predani v roke tretjim osebam, ponudnikom storitev ali
kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije in GDPR. Nagrajenec odgovarja, da so vsi posredovani podatki
resnični in točni. Organizator nagradne igre ne odgovarja za posledice neresničnih podatkov.

7. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI
Organizator nagradne igre ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi jih udeleženec utegnil utrpeti zaradi
sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva oz. kakršnekoli posledice, do katerih utegne priti ob koriščenju nagrade.

8. REŠEVANJE MOREBITNIH SPOROV
V primeru sporov, ki bi nastali v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno stvarno sodišče v Novem mestu. Pravni spori se rešujejo v skladu
z veljavnimi predpisi Republike Slovenije. Uporabnik se strinja, da je za vsak spor ali zahtevek, ki izhaja iz ali je v povezavi s temi pogoji ali v
zvezi z njihovim uveljavljanjem, pristojno sodišče v Ljubljani.

Novo mesto, 24. januar 2019

