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Pogoji akcije »Spletna naročila kurilnega olja nagrajujemo«

1. Splošna določila

Prireditelj akcije »Spletna naročila kurilnega olja nagrajujemo« (v nadaljevanju: akcija) je družba Petrol d.d., 
Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, matična št.: 5025796000, ID za DDV.: SI80267432, vpisana v sodni 
register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno št. 1/05773/00, z osnovnim kapitalom 52.240.977,04 evrov 
(v nadaljevanju: Petrol).

Akcija je pripravljena kot posebna ponudba prvim 1.000 potrošnikom, ki v času veljavnosti akcije izpolnijo v 3. 
točki teh pravil navedene pogoje. Akcija velja za nakup kurilnega olja pri Petrolu pod opredeljenimi pogoji akcije in 
velja le za fizične osebe, ki so potrošniki.

2. Trajanje akcije

Akcija velja od 10. 10. 2019 do razdelitve 1.000 kosov izdelka KOEL PLUS 500 ML, vendar v vsakem primeru 
najdlje do 31. 3. 2020. Po razdelitvi 1.000 kosov KOEL PLUS 500 ML ali nastopa 31 .3. 2020, kar nastopi prej, 
predmetna akcija preneha veljati, zaključek akcije pa bo objavljen na spletni strani www.petrol.si/nagradne-igre/
zadenite-povracilo-nakupa-kurilnega-olja. Prireditelj si pridržuje možnost akcijo podaljšati.

3. Ugodnosti in pogoji 

Kupci kurilnega olja, ki so potrošniki (fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven 
njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti) in ki navedeni energent naročijo preko spletnega portala Moj Petrol v 
času od 10. 10. 2019 do 31. 3. 2020 ter izpolnjujejo spodaj navedene pogoje, prejmejo ugodnost: izdelek KOEL 
PLUS 500 ML (v nadaljevanju: ugodnost).

Pridobljena ugodnost bo kupcem, ki izpolnijo pogoje iz te akcije, dobavljena skupaj s dostavo naročenega 
kurilnega olja. Ugodnost iz akcije v skladu z 19. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/2006 s 
spremembami) (v nadaljevanju: ZDoh-2) ne šteje za ugodnost fizične osebe, zato kupec za prejeto ugodnost ne 
odvede dohodnine.

Pogoji za pridobitev ugodnosti iz akcije so:

- enkratno naročilo kurilnega olja preko spletnega portala Moj Petrol v času od 10. 10. 2019 do 31. 3. 2020 v 
količini 1000 L ali več,

- oddaja naročila med prvih 1.000 naročil od pričetka veljavnosti akcije.

4. Osebni podatki

Osebni podatki potrošnikov (čas opravljenega nakupa, predmet nakupa) se obdelujejo na podlagi kupoprodajne 
pogodbe in privolitve potrošnikov za izdelavo profila za namen priprave prilagojenih ponudb. Več o obdelavi 
osebnih podatkov na: https://www.petrol.si/gdpr/politika-zasebnosti ali prek elektronske pošte na: dpo@petrol.si. 

5. Pomoč in morebitna vprašanja

Za morebitna vprašanja se lahko obrnete na brezplačno telefonsko številko 080 22 66 ali nam pišete na podpora.
strankam@petrol.si.

6. Reklamacije

V primeru, da se kupcu, ki izpolnjuje pogoje te akcije iz kakršnihkoli razlogov dobava dodatka KOEL PLUS 500 
ML ne bi obračunala kot brezplačna, kontaktirajte: podpora.strankam@petrol.si. Poleg reklamacije obvezno 
pripišite številko računa ali dodajte kopijo računa.
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7. Objava

Ti pogoji akcije so objavljeni in dostopni na www.petrol.si/nagradne-igre/zadenite-povracilo-nakupa-kurilnega-olja 
in veljajo od dneva sprejema, to je 10. 10. 2019.

Sodelujoči v akciji so seznanjeni s temi pogoji, jih sprejemajo in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali.

Prireditelj si pridržuje pravico do spremembe pogojev akcije, v skladu z veljavnimi predpisi.

V Ljubljani, dne 10. 10. 2019

PETROL, d.d., Ljubljana


