PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana
tel.: 01 47 14 234
www.petrol.si

Pravila sodelovanja »Kava na poti nagrajuje«
1. člen
(promocijska akcija)
Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo krovni okvir sodelovanja v promocijski
akciji z naslovom Kava na poti nagrajuje (v nadaljevanju: akcija), ki jo organizira Petrol, Slovenska
energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, matična št.: 5025796000, id.
št. 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: prireditelj).
2. člen
(kdo lahko sodeluje in definicije pojmov)
V akciji lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe, ki izpolnijo vse pogoje za sodelovanje v tej
akciji, kot so opredeljeni v nadaljevanju teh pravil (v nadaljevanju: sodelujoči).
3. člen
(pogoji za sodelovanje)
Sodelujoči, ki izpolnjuje pogoje iz 2. člena teh pravil, mora za sodelovanje v akciji in pridobitev
možnosti za prejem posamezne nagrade:
1. opraviti nakup Kave na poti na prodajnih mestih Petrol v Republiki Sloveniji,
2. na spletni strani www.kavanapotinagrajuje.si:
- odigrati spletno igro, kot je opredeljeno v 4. členu teh pravil,
- potrdi izrecno privolitev k danim pravilom in seznanjenost z njihovo vsebino,
- sprejeti nastavljene piškote.
Sodelujoči sami krijejo vse stroške sodelovanja v akciji. Med stroške sodelovanja se med drugim
uvrščajo:
-

strošek dostopa do interneta,
strošek prenosa podatkov z interneta,
strošek nakupa Kave na poti.
4. člen
(trajanje akcije, aktivnosti in koriščenje ter vsebina nagrad)

Akcija traja od 11. 05. 2021 do 31. 12. 2021 in se lahko po volji prireditelja podaljša ali skrajša za
določen čas, o čemer bo prireditelj sodelujoče obvestil z obvestilom na spletni strani
www.petrol.si/kavanapoti .
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Sodelujoči, ki izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje v akciji, kot so opredeljeni v 2. in 3. členu teh
pravil, pridobi možnost, da s tem ko odigra spletno igro na spletni strani
www.kavanapotinagrajuje.si zadene eno izmed nagrad, kot so opredeljene v nadaljevanju teh
pravil, pri čemer je podelitev posamezne nagrade odvisna od sreče in vsaka odigrana spletna igra
posledično ni nujno dobitna. Število nagrad je vnaprej določeno na mesečni ravni in ne presega
15.000 nagrad, skupna vrednost nagradnega sklada na mesec pa znaša 5200,00 EUR, posamezne
nagrade se podelijo po vnaprej nastavljenem algoritmu spletne igre.
Posamezen sodelujoči lahko znotraj 12 urnega časovnega okvirja le enkrat odigra spletno igro in na
ta način sodeluje v akciji. V ta namen je prireditelj na spletni strani www.kavanapotinagrajuje.si
nastavil ustrezne piškotke, ki jih mora sodelujoči pred igranjem spletne igre obvezno sprejeti, saj se
s sprejetjem le-teh preprečuje, da bi posamezen sodelujoči znotraj postavljenega 12 urnega
časovnega okvirja več kot enkrat sodeloval v akciji oz. odigral spletno igro.
V primeru, da je odigrana spletna igra dobitna, se sodelujočemu v okviru spletne igre na zaslonu
izpiše črtna (bar) koda, s katero sodelujoči prodajalcu na izbranem prodajnem mestu Petrol na
ozemlju Republike Slovenije izkaže upravičenost do prejema nagrade, ki mu je bila podeljena z
igranjem spletne igre. Črtna (bar) koda je unovčljiva v roku treh (3) ur od njenega prejema oz.
prikaza, in sicer na vse prodajnih mestih Petrol na ozemlju Republike Slovenije ob pogoju da:
I.
II.

da sodelujoči hkrati Petrolovemu prodajalcu izkaže, da je v istem dnevu opravil nakup
Petrolove Kave na poti na enem izmed prodajnih mest Petrol v Republiki Sloveniji, ter
da je izdelek, za katerega je bila nagrada podeljena oz. za katerega je mogoče nagrado
unovčiti, na izbranem prodajnem mestu Petrol dejansko na voljo oz. na zalogi.

Prireditelj si v času trajanja akcije pridržuje pravico, da vsebino zgoraj navedenih aktivnosti oz.
mehaniko akcije po lastni presoji prilagodi oz. spremeni, o čemer bodo sodelujoči predhodno
obveščeni z obvestilom na spletni strani www.kavanapotinagrajuje.si ter z ustrezno spremembo
teh pravil.
Nagrade:
Nagrade, ki se podeljujejo v akciji, so v obliki brezplačnega izdelka ali ugodnosti na določen izdelek
iz kategorije prehrana. Ugodnost na določen izdelek je opredeljena v obliki popusta, ki ne presega
30% maloprodajne cene izdelka na prodajnih mestih Petrol. Vrednost podeljenega brezplačnega
izdelka pa ne presega maloprodajne cene 4,00 EUR na prodajnih mestih Petrol.
Prireditelj si pridružuje pravico, da v času trajanja akcije spremeni vsebino, število nagrad oz.
ugodnosti, ki se podeljuje v akciji. Število nagrad je vnaprej določeno na mesečni ravni in ne presega
15.000 nagrad, okvirna skupna vrednost nagradnega sklada na mesec pa znaša 5200,00 EUR,
posamezne nagrade se podelijo po vnaprej nastavljenem algoritmu spletne igre.
Nagrad iz te akcije ni mogoče:
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-

prenesti na tretjo osebo ali drugega sodelujočega,
pri prireditelju unovčiti za gotovino ali zamenjati za drugo nagrado.

V skladu z določbami 108. člena Zakona o dohodnini (Zdoh-2) se nagrade iz te akcije, ki jih lahko
prejemajo sodelujoči, ne vštevajo v davčno osnovo od drugih dohodkov.
5. člen
(kršitev pravil)
V kolikor se izkaže, da določena oseba skuša doseči ali doseže sodelovanje ali podelitev morebitne
nagrade s kršitvijo teh pravil ali veljavne zakonodaje, ji prireditelj lahko prepreči sodelovanje v
akciji in/ali odvzame že podeljene nagrade. To velja zlasti, če sodelujoči ali tretja oseba z zlorabami,
na primer z uporabo različnih naprav ali posebne programske opreme, znotraj 12 urnega
časovnega okvirja večkrat sodeluje v akciji in odigra spletno igro ter na tak način pridobi eno ali
več nagrad, kot je to v nasprotju z določili 4. člena teh pravil.
V kolikor je posamezna nagrada že bila podeljena in/ali unovčena, pa se izkaže, da je sodelujoči prišel
do sodelovanja v akciji oz. do pridobitve nagrade s kršitvami iz prvega odstavka tega člena, sme
prireditelj zahtevati takojšno vrnitev nagrade ter povrnitev nastale škode.
6. člen
(omejitev prirediteljeve odgovornosti)
Prireditelj ne odgovarja za izvedbo akcije ter podelitev nagrad in drugih ugodnosti iz te akcije ter s
tem povezano škodo:
- če izvajanje akcije prepovejo ali preprečijo državni organi ali nosilci javnih pooblastil,
- če izvedbo akcije preprečijo ponudniki drugih storitev informacijske tehnologije, ki predstavljajo
tehnični predpogoj za izvedbo te akcije in/ali drugi ponudniki, od katerih je odvisna izvedba te
akcije,
- v drugih primerih višje sile, ki onemogočijo izvedbo te akcije.
Prireditelj bo o nastopu okoliščin iz predhodnega odstavka tega člena pravil obvestil sodelujoče z
objavo na spletni strani: www.petrol.si/kavanapoti
7. člen
(osebni podatki)
Prireditelj z osebnimi podatki ravna skrbno in jih obdeluje skladno z veljavno zakonodajo s področja
varstva osebnih podatkov. Prireditelj obdeluje osebne podatke sodelujočih, ki jih pridobi s
sodelovanjem v nagradni igri: IP naslov sodelujočega.
Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za vodenje evidenc prireditelja, namene izvedbe nagradne
igre ter namene izročitve nagrade.
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Osebne podatke lahko organizator prireditelj uporablja izključno za namene, za katere so bili
pridobljeni.
Pravice posameznikov glede varstva osebnih podatkov so določene v Politiki zasebnosti na spletni
strani: https://www.petrol.si/gdpr/politika-zasebnosti. Sodelujoči lahko vse pravice iz tega
odstavka uveljavlja pisno na naslov: Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Dunajska cesta 50,
1000 Ljubljana, s pripisom: “za DPO”. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve bodo osebni podatki
udeleženca izbrisani oz. ustrezno popravljeni.
Osebni podatki iz tega člena bodo hranjeni do izpolnitve namena, najdlje pa 30 dni po zaključku
nagradne igre. V primeru, da sodelujoči pred iztekom tega roka zahteva izbris osebnih podatkov, jih
bo prireditelj morda moral kljub temu obdelovati, v kolikor obstaja druga pravna podlaga za
obdelavo.
8. člen
(reševanje sporov)
Morebitne spore v zvezi z akcijo in s temi pravili, bosta prireditelj in sodelujoči reševala sporazumno,
v primeru neuspeha pa pred stvarno in krajevno pristojnim sodiščem Republike Slovenije.
V Ljubljani, dne 12.05.2021
PETROL d.d., Ljubljana
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