
SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V
NAGRADNI IGRI “VIKI NAGRAJUJE”

SPLOŠNA DOLOČILA
Organizator nagradne igre “Viki nagrajuje” (v nadaljevanju “nagradna igra”) je podjetje PETLJA d.o.o., Ob
Dravi 3A, 2250 Ptuj, Slovenija (v nadaljevanju “organizator”).
Izvajalec nagradne igre je Rubikon GRAL d.o.o., Šmartinska 130, 1000 LJUBLJANA (v nadaljevanju
“izvajalec”). Nagradna igra poteka na spletni strani www.vikikrema.si (v nadaljevanju: spletna stran).
Sodelujoči v nagradni igri je posameznica ali posameznik, ki na spletni strani vpiše unikatno kodo, ki jo
pridobi z nakupom produkta (unikatna koda se nahaja na nalepki) ali pravilno odgovori na zastavljena
vprašanja na spletni strani (sodelovanje brez nakupa). Nagrajenec je posameznik ali posameznica, ki je
naključno izžreban v nagradni igri (v nadaljevanju “nagrajenec” ali “izžrebanec”).
Vsak udeleženec nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri strinja s temi pravili in pogoji in jih v celoti
sprejema.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE
Nagradna igra traja od 01. 03. 2021 do vključno 28. 05. 2021.

NAMEN NAGRADNE IGRE
Namen prirejanja nagradne igre je promocija, širjenje ugleda in nagrajevanje ljubiteljev blagovne znamke Viki
kreme. Nagradna igra je prav tako namenjena spodbujanju interakcije sodelujočih z blagovno znamko Viki.
Za vsebino nagradne igre odgovarja organizator.

KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI
Sodelujejo lahko vsi polnoletni posamezniki (fizične osebe) s stalnim ali z začasnim prebivališčem  v
Republiki Sloveniji, ki izpolnijo vse potrebne kriterije sodelovanja in sprejemajo pogoje sodelovanja.
Mladoletniki lahko sodelujejo samo s privoljenjem staršev ali skrbnikov. Organizator ne prevzema
odgovornosti za primer sodelovanja oseb, ki bodo lažno izkazovale starost nad 18 let. Sodelovanje v
nagradni igri je prostovoljno.

V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati pravnim osebam in zaposlenim organizatorja ali izvajalca
oziroma njihovim ožjim družinskim članom (zakonec, zunajzakonski partner ali partner iz registrirane
istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma
posvojitelji zaposlenega).

Uporabniki in sodelujoči sami nosijo vse morebitne stroške sodelovanja (kot npr. stroške prenosa podatkov,
dostopa do svetovnega spleta idr.).

http://www.vikikrema.si


NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri je mogoče sodelovati na sledeči način:

Z nakupom: Udeleženec se uvrsti v žrebanje nagradne igre s tem, ko v času nagradne igre kupi vsaj en
izdelek blagovne znamke Viki kreme v Sloveniji, ki ima nalepko z napisom Viki nagrajuje in unikatno kodo
pod sivim premazom, ki ga je potrebno odstraniti za prikaz kode. Unikatno kodo vpiše v obrazec na spletni
strani www.vikikrema.si/nagradnaigra in vnese svoje osebne podatke (ime, priimek in e-naslov). Posameznik
lahko sodeluje večkrat, in sicer vsakič z novo unikatno kodo.

Brez nakupa: Udeleženec se uvrsti v žrebanje nagradne igre s tem, ko v času trajanja nagradne igre na
spletni strani www.vikikrema.si/nagradnaigra odgovori na podana vprašanja pravilno in izpolni obrazec s
svojimi podatki (ime, priimek in e-naslov). Potrebno je odgovoriti na vprašanja in izpolniti obrazec.
Posameznik lahko sodeluje le enkrat (1).

Splošno:
Za uspešno sodelovanje mora oddati tudi podatke (ime, priimek in e-naslov), ki se uporabijo izrecno za
kontaktiranje nagrajencev in pošiljanje nagrad.

Podatki o sodelujočih, razen izžrebancev, se bodo v mesecu dni po zaključku nagradne igre izbrisali iz vseh
baz in se ne bodo uporabljali za druge namene, razen v primeru, če so se na obrazcu strinjali, da se za
namen elektronskega obveščanja o ugodnostih/ponudbah organizatorja lahko uporabi njihov elektronski
naslov.

NAGRADE IN ŽREBANJE
Organizator nagradne igre bo v času trajanja nagradne igre od 1.3.2021 do 28.05.2021 skupno podelil 96
nagrad. Vsak teden se bo podelilo 7 Viki paketov (7x), ter vsakih 14 dni električni skiro (1x).

Nagrade, ki jih bo organizator podelil so:

● 6x električni skiro Trevi ES85W v črni barvi v vrednosti 250,10€ z vključenim DDV
● 90x Viki paket (viki majica, 2x viki krema duo, 1x viki protein, 1x viki kroglice) v vrednosti 18,50€ z

vključenim DDV

Nagrada ni izplačljiva v gotovini in je ni možno zamenjati. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen.

Glavna nagrada (električni skiro) se izžreba vsakih 14 dni in sicer:

● prvi žreb se izvede v ponedeljek 15.03.2021. Nato na ponedeljek,  vsakih 14 dni do konca
nagradne igre. V posamezni krog žreba se uvrstijo vsi sodelujoči, ki so pravilno oddali
obrazec na spletni strani vsi, ki so sodelovali do dneva pred žrebom, do 00:00. Neizžrebani
udeleženci se uvrstijo v naslednji krog žreba.

https://vikikrema.si/nagradnaigra
https://vikikrema.si/nagradnaigra


Tedenske nagrade (Viki paket) se izžreba tedensko in sicer:

● prvi žreb se izvede v ponedeljek 08.03.2021 in tako vsak naslednji ponedeljek do konca
nagradne igre. V posamezni krog žreba se uvrstijo vsi sodelujoči, ki so pravilno oddali
obrazec na spletni strani vsi, ki so sodelovali do dneva pred žrebom, do 00:00. Neizžrebani
udeleženci se uvrstijo v naslednji krog žreba.

Unikatne kode, uporabljene v enem krogu žrebanja in niso bile izžrebane, bodo ponovno uporabljene v
ostalih krogih žrebanja.

Pri žrebu se kot relevantno šteje obdobje, v katerem je bila oddana unikatna koda ali odgovarjanje na
vprašanja preko obrazca na spletni strani, in sicer je merodajen čas, ko je strežnik izvajalca zabeležil prejem
unikatne kode/odgovore na vprašanja, ne glede na to, kdaj jo je udeleženec oddal oziroma poslal s svoje
naprave.

Žrebanje nagrad bo potekalo na sedežu izvajalca s strani komisije, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja
in izvajalca. Žrebanje nagrajencev se izvede s pomočjo računalniškega sistema z uporabo naključnega
algoritma, ki iz nabora celotne množice udeležencev izžreba dobitnike nagrad. Rezultat nagradne igre je
dokončen in pritožba nanj ni možna.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV IN PREVZEM NAGRAD
Izžrebanec bo o prejemu nagrade obveščen preko naslova elektronske pošte, oddanega ob sodelovanju v
nagradni igri na www.vikikrema.si/nagradnaigra. Po prejemu obvestila mora izžrebanec najkasneje v roku 8
dni na elektronski naslov: info@petlja.si sporočiti svoj naslov prebivališča in svojo davčno številko v primeru
prejema glavne nagrade električni SKIRO. Nagrada se pošilja izključno na naslove v Sloveniji. Če posamezni
izžrebanec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval organizatorju, se razume, da darila ne
želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do tega
izžrebanca. Če izžrebanec ne izpolni pogojev za prevzem darila, bo organizator izžrebal drugega
nagrajenca. Darilo ni prenosljivo ali izplačljivo v gotovini.
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da daril ne podeli, če:

● izžrebanec ne izpolni pogojev za prevzem,
● se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
● se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s temi pravili in

pogoji,
● se ugotovi, da je izžrebanec preklical privolitev za obdelavo osebnih svojih

osebnih podatkov.

S sodelovanjem se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo izžrebanci,
organizator objavi njihovo ime in priimek na spletni strani www.vikikrema.si/nagradnaigra ter na FB strani
podjetja Petlja d.o.o., podatki bodo v roku 1 meseca iz spletne strani izbrisani. Organizator bo objavil vse
nagrajence glavne nagrade, torej električni Skiro.

http://www.vikikrema.si/nagradnaigra
mailto:info@petlja.si
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PLAČILO DOHODNINE

V skladu z veljavno zakonodajo so darila, prejeta v nagradnih igrah, predmet obdavčitve. Vrednost nagrade
»električni Skiro« v nagradni igri presega 42 € z vključenim DDV, zato se na podlagi tretjega odstavka 108.
Člena Zakona o dohodnini šteje v davčno osnovo. Nagrajenec mora zato za prevzem nagrade organizatorju
predložiti:
− osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in;
− davčno številko ter navesti davčni urad.

Akontacijo dohodnine za nagrade plača organizator v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321.
členom Zakona o davčnem postopku.

Če nagrada izpolnjuje pogoje v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, jo je prejemnik dolžan prijaviti v letni
napovedi za odmero dohodnine, pri čemer mora prikazati vrednost nagrade in znesek plačane dohodnine.
Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno
dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Organizator ne odgovarja za te dajatve in ne
zagotavlja nobenega povračila za plačilo teh dajatev. V primeru, da je nagrajenec v enem letu večkrat
nagrajen s strani organizatorja, se zneski nagrad seštevajo.

ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator se zavezuje, da bo spoštoval te pogoje in pravila nagradne igre in se trudil za njeno nemoteno
izvedbo.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

· izpad omrežja izvajalca ali pogodbenih partnerjev, izpad električne energije ali drugih tehničnih
motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo elektronske pošte, svetovnega spleta ali drugih storitev,

· kakršnekoli posledice, ki bi jih udeleženci utrpeli zaradi sodelovanja,
· kakršnekoli posledice ob koriščenju daril,
· točnost oz. netočnost podatkov uporabnikov.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV in GDPR DOLOČILO

Uporabnik s sodelovanjem v nagradni igri soglaša s Splošnimi pogoji in pravili nagradne igre. S
sodelovanjem v nagradni igri udeleženec organizatorju in izvajalcu nagradne igre dovoljuje v času trajanja
nagradne igre in mesec zatem (razen pri nagrajencih) zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih
osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS št. 86/04 in
67/07 UPB1) ter s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo
posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu
z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa,
kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi



predpisi. Dostop do osebnih podatkov iz zbirk ima tudi izvajalec nagradne igre. Pogodbeni obdelovalci smejo
osebne podatke obdelovati zgolj v okviru organizatorjevih navodil in ne za kakršnekoli lastne namene.
Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi in drugimi sodelavci, k varovanju zaupnosti vaših osebnih
podatkov.
Nagrajenec nagradne igre organizatorju prav tako dovoljuje objavo svojega imena, priimka in kraja bivanja
na spletni strani www.vikikrema.si, najkasneje do 30.06.2021 z namenom obveščanja o rezultatih
nagradnega žrebanja oz. prevzema nagrad.

Za prekinitev sodelovanja oz. za uveljavljanje navedenih pravic v nagradni igri mora sodelujoči
podati zahtevek na elektronski naslov: info@petlja.si.

V primeru, da udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre ali prekliče
soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se smatra, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri.

KONČNE DOLOČBE

Z uporabo spletne strani www.vikikrema.si in s sodelovanjem se smatra, da uporabnik in sodelujoči s temi
pravili soglaša. Denarno izplačilo daril ni mogoče, darila niso prenosljiva, menjava ni mogoča.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave
ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami
na spletni strani www.vikikrema.si.

Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: info@petlja.si
v roku 8 dni od objave nagrajencev. Prepozno vložene pritožbe in pritožbe sporočene preko telefona se
zavržejo in ne bodo upoštevane.

Pravila nagradne igre so dostopna na www.vikikrema.si. Za vse morebitne spore, ki jih ni mogoče rešiti
sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema. Organizator si
jemlje pravico, da lahko ta dokument dopolni ali spremeni v izogib zlorabam.

V primeru, da so posamezne določbe teh Pogojev in pravil nagradne igre neučinkovite ali le-to postanejo, to
ne vpliva na veljavnost ostalih pogojev o sodelovanju. Nadomesti jih ustrezen pravno veljavni predpis, ki
namenu neveljavne določbe najbolje ustreza.

V Ljubljani, 01. 03. 2021
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