NAGRADNA IGRA: TRIGLAV 150 m2 – avgust 2021
I. Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre »TRIGLAV 150 m2 – avgust 2021« je podjetje Saint-Gobain Gradbeni izdelki,
d.o.o., Cvetkova ulica 1, 1000 Ljubljana.
II. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra »TRIGLAV 150 m2 – avgust 2021« traja od vključno 4.8.2021 do vključno 28.11.2021.
III. Definicije pojmov
Pravila nagradne igre (v nadaljevanju pravila) definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženec sodeluje
v nagradni igri »TRIGLAV 150 m2 – avgust 2021«. Veljavna pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na
spletni strani www.si.weber ter dostopna na sedežu podjetja Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o.
Udeleženec nagradne igre je vsakdo, ki se strinja s pravili. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so
zaposlene pri organizatorju nagradne igre. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane. Udeleženec
mora biti rezident Republike Slovenije.
IV. Sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodeluje vsakdo, ki v času trajanja nagradne igre v aplikaciji, kjer se prijavi za
sodelovanje, v posebnem obrazcu pripne fotografijo objekta, na katerem bo izdelal fasado. V spletni aplikaciji
udeleženec izbere še med dodatnimi možnostmi, kdaj ima namen obnoviti objekt, kvadraturo objekta in
podatke o fasaderjih.
V. Postopek prijave na nagradno igro
1. Udeleženec vstopi v nagradno igro preko aplikacije na spletni strani www.si.weber
2. Udeleženec mora pripeti oz. naložiti fotografijo svojega objekta oz. hiše, na kateri bo v letu 2021, 2022 ali
2023 izdelal fasado.
3. Vsak sodelujoči mora navesti svoje podatke (ime, priimek, naslov, poštna številka, pošta, telefonska
številka, elektronski naslov).
4. Udeleženec označi letnico načrtovane izdelave fasade, med možnostmi je tudi odgovor, da udeleženec
podatek sporoči naknadno. V primeru, da udeleženec označi v katerem letu namerava izdelati fasado,
obvezno izpolni še podatek o fasaderju in sicer, ali že ima izbranega fasaderja ali ne ter v primeru izbranega
fasaderja še njegove podatke. Udeleženec v posebnem okencu označi tudi, ali želi, da je informacija
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posredovana fasaderju iz njihovega področja, da jih lahko kontaktirajo in pripravijo ponudbo. Če udeleženec
izbere, da želi posredovati informacije fasaderju iz njegovega kraja, Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o.
pošlje to informacijo in njegove podatke fasaderjem v svoji bazi, katerih poštna številka je enaka
udeleženčevi.
5. Udeleženec mora še pred potrditvijo sodelovanja v nagradni igri obvezno potrditi, da se strinja s pravili in
pogoji nagradne igre.
6. Udeleženec, ki ne izpolni vseh zahtevanih podatkov, ne more sodelovati v nagradnem žrebanju.
7. Udeleženec se lahko za sodelovanje v nagradni igri prijavi le enkrat.
8. Če udeleženec navede izbranega fasaderja in njegove podatke, se ta informacija s podatki udeleženca
pošlje izbranemu fasaderju.
VI. Način žrebanja
1. Organizator izžreba nagrajenca, ki prejme nagrado, opisano v VIII. členu teh pravil.
2. Prijave organizator sprejema od vključno 4.8.2021 do vključno 28.11.2021.
3. Žrebanje nagrad poteka pri Saint-Gobain Gradbeni izdelki, d.o.o., Cvetkova ulica 1, 1000 Ljubljana dne
30.11.2021.
VII. Objava nagrajencev
Rezultati žrebanja bodo objavljeni 30.11.2021, na internetni strani www.si.weber
VIII. Nagrada in prevzem nagrade
1.

2.
3.
4.
5.

Organizator nagradne igre bo podelil naslednjo nagrado:
a.
fasadni sistem webertherm family Triglav 031 v izmeri 150 m2
b.
fasadni sistem sestavljajo naslednje komponente v normativni količini:
i. webertherm family M751 lepilo za lepljenje in armiranje, 1.200 kg
ii. webertherm family Triglav 031 izolacijska plošča debeline 13,5 cm, 150 m2
iii. webertherm armirna mrežica iz steklenih vlaken 9901, 165 m2
iv. weber osnovni premaz za omete G700 20 kg in G705 5 kg in
v. weberpas topDry zaključni sloj zrnatosti 1,5 mm v barvnem odtenku po Weber barvni
lestvici brez doplačila, 375 kg
c.
vrednost nagrade z vključenim DDV na dan izdaje teh pravil je 5.154,93€
Nagrade niso izplačljive v gotovini in niso prenosljive na drugo osebo.
Za prevzem nagrade se nagrajenec dogovori s podjetjem Saint-Gobain Gradbeni izdelki, d.o.o.,
Cvetkova ulica 1, 1000 Ljubljana.
Pred prejetjem nagrade je nagrajenec dolžan podpisati izjavo, s katero se strinja s temi pravili. Podpis
izjave je pogoj za prejetje oziroma podelitev nagrade. Za mladoletne nagrajence podpišejo izjavo
starši oziroma zakoniti zastopnik ali skrbnik.
Po prejeti podpisani izjavi bodo podrobnejša navodila o prejetju ali prevzemu nagrade nagrajencem
sporočena skupaj z obvestilom o nagradi.
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6.
7.
8.

9.
10.
11.

Če se podatki osebe na osebnem dokumentu ne ujemajo s podatki o nagrajencu, ta ni upravičen do
prevzema nagrade in se mu je ne podeli.
Za mladoletne nagrajence nagrado prevzamejo njihovi starši, zakoniti zastopnik ali skrbnik.
Če nagrajenec oziroma v njegovem imenu njegovi starši, zakoniti zastopnik ali skrbnik v 30 dneh po
objavi rezultatov žrebanja oziroma 30 dni po poslanem obvestilu ne predloži zahtevanih dokazil, od
organizatorja ni več upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh
obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil in javne obljube nagrade. V tem primeru
se nagrada ne podeli.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade tudi, če se:
a.
pojavi dvom o istovetnosti podatkov udeleženca
b.
ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nasprotju s temi pravili.
Če je nagrajenec navedel izbranega fasaderja, Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. zagotovi
zaščitno mrežo (največ 374 m2) za objekt, na katerem bo izbrani fasader izdeloval fasado.
11. Nagrado mora nagrajenec prevzeti najkasneje do 17.12.2021.

IX. Plačilo davkov
Akontacijo dohodnine, povezano z izročitvijo nagrad, v celoti nosi Saint-Gobain Gradbeni izdelki, d.o.o.,
Cvetkova Ulica 1, 1000 Ljubljana.
Nagrajenec se strinja, da se mu skladno z Zakonom o dohodnini poveča osnova za plačilo dohodnine.
X. Zasebnost in varstvo podatkov
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli podjetju Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o., da se, če je
izžreban, njegovi podatki, to so ime, priimek, kraj, fotografija hiše, objavijo na spletnih straneh www.si.weber
Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje podjetju Saint-Gobain Gradbeni izdelki, d.o.o., uporabo
svojih podatkov. Osebni podatki udeležencev se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in GDPR. Udeleženec dovoljuje, da Saint-Gobain
Gradbeni izdelki, d.o.o., navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistično
obdelavo, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega vedenja, izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva,
revij, vabil na dogodke organizatorja in partnerskih podjetij organizatorja ter za telefonsko, pisno in
elektronsko anketiranje, obveščanje ter zbiranje naročil. Navedene osebne podatke lahko Saint-Gobain
Gradbeni izdelki, d.o.o., hrani in obdeluje neomejeno oz. do pisnega preklica privolitve udeleženca. Pisni
preklic in izbris hranjenja podatkov udeleženec sporoči na marketing@weber-terranova.si. Udeležencu
pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št. 20/98 do 86/2009).
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XI. Pritožbe
Vse pritožbe in reklamacije glede organizacije nagradne igre rešuje organizator nagradne igre. V primeru
utemeljenih pritožb se organizator nagradne igre zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in
o tem obvestil udeleženca.
XII. Spremembe pravil in pogojev
Organizator nagradne igre lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali vzroki
na strani javnosti.
Organizator nagradne igre bo o vseh spremembah in novostih akcije obveščal udeležence z objavami na
spletnih straneh www.si.weber

Ljubljana, 4. avgust 2021
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