
 

 

»Poletna nagradna igra Atlantic Trade« 
 

Pravila nagradne igre 
 

 
 
1. ORGANIZATOR 
 
Organizator nagradne igre »V poletje s skirojem« je Ahac d.o.o., Stopče 31, 3231 Grobelno (v nadaljevanju 
organizator).    

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE  
 
Nagradna igra se začne 1. 7. 2022 in traja do vključno 31. 8. 2022.  
 
3. PODROČJE ORGANIZACIJE IN IZVEDBE NAGRADNE IGRE 

 
Nagradna igra poteka v vseh veleprodajnih enotah Ahac d.o.o. v Sloveniji. 
 
4. PRAVICA DO SODELOVANJA 

 
V nagradni igri lahko sodelujejo vse pravne osebe in samostojni podjetniki v Sloveniji.   
 
Dobitniki nagrad morajo zagotovili vse informacije in dokumente, potrebne za izpolnitev pravil in drugih 
zadevnih zakonov.  
 
Zaposleni v podjetju Ahac d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni 
živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v  pravnih 
posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši 
oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne 
igre, v nagradni igri ne smejo sodelovati. 
 
5. NAMEN ORGANIZACIJE NAGRADNE IGRE 

 
Namen organizacije nagradne igre je promocija izdelkov Atlantic Trade, ki jih distribuira podjetje Ahac 
d.o.o.  
 
6. POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI 
 
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.  
 



 

Pravne osebe in samostojni podjetniki lahko sodelujejo v nagradni igri na dva načina:  
 

a) Z NAKUPOM: Z mesečnim nakupom (v juliju ali v avgustu 2022) izdelkov Atlantic Trade v 
vrednosti nad 200 eur brez ddv v katerikoli veleprodajni enoti Ahac d.o.o. sodelujete v nagradni 
igri.  
 

b) BREZ NAKUPA: Brez nakupa je možno sodelovati tako, da na dopisnico napišete vsaj 5 
blagovnih znamk od Atlantic Trade, ki jih distribuira podjetje Ahac in jo pošljete na naslov Ahac 
d.o.o., Stopče 31, 3231 Grobelno. Obvezno mora na dopisnici biti čitljivo napisan naziv 
sodelujočega podjetja z naslovom in kontaktom lastnika ali direktorja (tel. št. in email). V 
žrebanju bodo sodelovale samo popolno izpolnjene dopisnice. 
 

 
7. ŽREBANJE NAGRAD  
 
Do 5. 8. 2022 bomo za mesec julij 2022 izmed vseh sodelujočih izžrebali štiri (4) nagrajence, ki bodo 
prejeli Philipsov pametni led televizor FHD. Do 5. 9. 2022 pa bomo za mesec avgust 2022 izmed vseh 
sodelujočih izžrebali pet (5) nagrajencev, ki bodo prav tako prejeli Philipsov pametni led televizor FHD. 
 
Vsak sodelujoči v nagradni igri lahko v primeru izžrebanja prejme le eno nagrado oziroma je lahko 
nagrajen le enkrat. Žrebanje je dokončno, pritožba ni možna. 
 
Nagrajenci bodo izžrebani samodejno z naključno izbiro računalnika. Žrebanje ne bo javno in ga bo 
nadzorovala 3-članska komisija, ki jo določi organizator. Odločitev komisije je dokončna in zavezujoča 
ter nadaljnja korespondenca ne bo dovoljena.  
 
O žrebanju odgovorna oseba organizatorja vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju 
žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja ter izžrebancih po vrstnem redu, kot so bili izžrebani. 
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, izdela se v enem izvodu in hrani pri organizatorju. 
 
Vseh (9) nagrad bo izžrebanih in podeljenih nagrajencem, ki se bodo izkazali kot upravičeni do 
prejema izžrebanih nagrad. 
 
Nagrajence bomo najkasneje v roku 5 delovnih dni po žrebu objavili na spletni strani www.ahac.si.  
 
 
8.   NAGRADE IN MALOPRODAJNE VREDNOSTI NAGRAD  

Opis nagrade:         
 

- 9x Philipsov pametni led televizor FHD (Philips 43PFS6805/12); vrednost ene nagrade je 
336,60 eur brez ddv. 
Skupna vrednost vseh (9) nagrad je 3029,40 eur brez ddv. 
 

http://www.ahac.si/


 

Število nagrad je omejeno in v nobenem primeru ne sme biti podeljenih več nagrad, kot je predvideno 
v teh pravilih.  
 
Nagrajenci (prejemniki nagrade) nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih 
količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jih 
zamenjati za druge artikle, niti prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene 
odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad. 
 
9.   OBVEŠČANJE DOBITNIKOV IN PREVZEM NAGRAD 
 

a) Organizator o žrebanju nagrade nagrajence obvesti po pošti, mailu ali telefonu najkasneje 7 delovnih  
dni po žrebanju.  
 

b) Nagrajenci morajo v 5-ih dneh od prejetja obvestila o prejetju nagrade na mail nagradneigre@ahac.si 
ali na kateri drug način organizatorju sporočiti, da se strinjajo s prejeto nagrado in organizatorju za 
namen dostave posredovati podatke direktorja oz. lastnika izžrebane pravne osebe oz. 
samostojnega podjetnika (ime in priimek, telefon, email) Te podatke organizator potrebuje zaradi 
koordinacije dostave nagrade.  
 

c) Sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo z javno objavo njihovih podatkov (firma 
podjetja in naslov / ime in priimek direktorja in/ ali lastnika) na strani www.ahac.si 

 
d) Vse nagrade morajo biti dostavljene najkasneje v roku 2 mesecev od prejema podatkov s strani 

nagrajencev. 

e) Če se nagrajenec ne odzove in v zgoraj navedenem roku ne posreduje potrebnih podatkov oziroma 
zavrne prevzem nagrade, izgubi pravico do prejetja nagrade, nagrada se ne podeli, organizator pa 
je prost svojih obveznosti. 

 
f) Nagrajenci se strinjajo, da lahko organizator podelitev oz. prevzem nagrade poslika in objavi v svojih 

tiskovinah (katalogi,…), na družabnih omrežjih in ostalem promocijskem materialu. Nagrajenci so 
lahko tudi povabljeni k sodelovanju na javnih prireditvah ter sprejmejo pogoj, da lahko organizator 
njihove nazive podjetij, naslove in fotografije uporablja ter objavlja kot fotografsko, zvočno in 
videogradivo. Enako velja za organizatorjeve pridružene agencije in partnerje, ki neposredno 
sodelujejo v nagradni igri. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci organizatorju dovoljujejo, da 
naziv njihovega podjetja in/ali istovetnost uporablja v namene oglaševanja ali prodaje brez 
nadomestil. 

g) Končni izid nagradne igre (nagrajenci) bo objavljen na spletni strani organizatorja www.ahac.si  

V primeru spora je pristojno okrajno sodišče v Šentjurju. 
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10.   PREVERJANJE PRAVICE DO SODELOVANJA 
 
Nagrada bo dobitniku podeljena samo, če je ta upravičen do sodelovanja in v celoti sprejema ta pravila.  
 
11.  OSTALA PRAVILA 
 
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: 

 se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali  
 se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval 

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

 se tudi po obvestilu izžrebancev ne odzove na prevzem nagrade glede na navodila 
organizatorja nagradne igre. 

Če prejemnik nagrade ne posreduje organizatorju navedenih podatkov, ni upravičen zahtevati izročitve 
nagrade od organizatorja. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca 
na podlagi teh pravil. Nagrajenec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali 
drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen. 

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih 
težav ali drugih napak. 

Kakršna koli zamenjava nagrade za njeno denarno protivrednost ni dovoljena. Nagrade ni mogoče 
prenesti na druge osebe ali jo odstopiti drugim, preden je predana dobitniku.  

12.  PREKLIC 
 
Organizator ima pravico do enostranskega preklica nagradne igre z ustreznim obvestilom v katerikoli 
fazi izvedbe v primeru bistvenih kršitev ali zlorabe pravil ali višje sile. V primeru katere od omenjenih 
okoliščin bosta žrebanje in podelitev nagrad nemudoma zaustavljena z enostransko odločitvijo 
organizatorja, ne glede na obveznost morebitne objave. V tem primeru udeležencem nagradne igre ne 
bodo povrnjeni stroški ali neposredna ali posredna škoda, prav tako nagradna igra ne bo izvedena. 
 
13.  URADNA PRAVILA NAGRADNE IGRE 
 
S sodelovanjem v tej nagradni igri se udeleženci strinjajo, da so ta uradna pravila zavezujoča. 

Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo organizatorju na 
naslednji elektronski naslov: informacije@ahac.si 

Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, je pristojna 
podati razlago 3-članska komisija organizatorja, ki skrbi tudi za izvedbo nagradne igre in nadzira njen 
potek. Njena razlaga je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba. 

mailto:informacije@ahac.si


 

Odločitve organizatorja skladno s pravili o izvajanju nagradne igre so dokončne in zavezujoče za vse 
udeležence.  

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na spletni 
strani organizatorja – www.ahac.si. 

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na 
primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil. 

  

Šentjur, dne 1. 7. 2022    

Ahac d.o.o. 

 


