PRAVILNIK DODATNEGA NAGRAJEVANJA IN NAGRADNEGA ŽREBANJA
V AKCIJSKI PONUDBI AKCIJSKI PAKET 18! DRUŽBE ECE D.O.O.
1. PODATKI O ORGANIZATORJU NAGRADNEGA ŽREBANJA

6. DAVKI OD NAGRAD

Organizator »nagradnega žrebanja v akcijski ponudbi Akcijski paket 18!«
je ECE, energetska družba, d.o.o., Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje, matična številka 6064892000, ID številka za DDV SI55722679, vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Celju (v nadaljevanju: ECE d.o.o.).

Nagrada in bon nista predmet dohodninskega obračuna.

2. DODATNO NAGRAJEVANJE
Gospodinjski kupec, ki v času trajanja akcijske ponudbe Akcijski paket
18! sklene pogodbo za vrsto dobave Akcijski paket 18!, prejme bon v
vrednosti 20,00 EUR za nakup izdelkov v spletni trgovini ECE (https://
trgovina.ece.si). Tudi v kolikor gospodinjski kupec sklene več pogodb
za več različnih merilnih mest, je upravičen le do enega bona višini
20,00 EUR (vrednost z DDV) oz. 16,39 EUR (vrednost brez DDV). Bon se
obračuna kot popust pri enkratnem nakupu izdelkov iz spletne trgovine. Vrednost bona že vključuje DDV. Vrednost bona ni vezana na višino
nakupa v spletni trgovini. Za koriščenja bona kupec ob podpisu pogodbe prejeme aktivacijsko kodo, ki jo vpiše v zato predviden prostor ob
zaključku nakupa v spletni trgovini. Prodajalec bo kodo za koriščenja
popusta aktiviral v roku sedmih dni po prejemu podpisane pogodbe s
strani kupca. O kodi bo kupec obveščen s strani prodajalca pisno, ko mu
bo le ta poslal pogodbo v primerih sklenitve pogodbe na daljavo oz. mu
bo izročena ob podpisu pogodbe na prodajnem mestu prodajalca. Bon je
enkraten. Lahko se koristi ob enkratnem nakupu v spletni trgovini. Aktivacijska koda je vezana na številko, pod katero prodajalec vodi kupca v
svoji bazi. Bona ni mogoče prenašati na tretjo osebo. Rok, do katerega
lahko kupec uveljavlja bon za nakup v spletni trgovini, je 31.7.2017. Po
poteku prej navedenega roka bon zapade in ga ni več mogoče unovčiti.
3. POTEK NAGRADNEGA ŽREBANJA
ECE d.o.o. bo po poteku akcijske ponudbe Akcijski paket 18! med vsemi
gospodinjski kupci, ki so v času trajanja akcijske ponudbe s prodajalcem
sklenili pogodbo o dobavi električne energije za vrsto dobave Akcijski
paket 18! izžrebal 200 kupcev, ki prejmejo brisačo za na plažo, dimenzije 70 x 140 cm, z motivom reke Kolpe, fotografa Toma Jeseničnika.
Kupec, ki sklene več pogodb za več merilnih mest je v primeru žreba
upravičen do ene nagrade. Nagradno žrebanje bo potekalo v sredo, 21.
junija 2017, ob 11. uri na sedežu ECE d.o.o. Izvedbo nagradnega žrebanja bo nadzorovala komisija v sestavi treh predstavnikov ECE d.o.o.
O nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu,
uri in kraju žrebanja, prisotnih osebah, poteku žrebanja ter nagrajencu. Rezultati nagradnega žrebanja bodo objavljeni na spletnem mestu
https://www.ece.si. Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni možna.

7. ODGOVORNOST
ECE d.o.o. ni materialno, moralno ali kazensko odgovorna za kakršnekoli posledice, ki izhajajo iz nagradnega žrebanja ali koriščenja nagrade.
8. UPORABA OSEBNIH PODATKOV
ECE d.o.o. bo osebne podatke nagrajencev uporabljal za namene izvedbe nagradnega žrebanja, podeljevanje nagrade v nagradnem žrebanju
in za lastne promocijske namene, kot to določajo Splošni pogoji in pogodba za vrsto dobave Akcijski paket 18! Udeleženec lahko to dovoljenje kadarkoli prekliče s pisno zahtevo po elektronski pošti ali pošti na
naslov organizatorja. Obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih
podatkov poteka v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
9. KONČNE DOLOČBE
S podpisom pogodbe Akcijski paket 18! udeleženci sprejemajo in soglašajo s pravili nagradnega žrebanja. ECE d.o.o. si pridržuje pravico do
sprememb pravil. Vse pritožbe in reklamacije rešuje ECE d.o.o. Pritožbe
in reklamacije lahko udeleženci pošljejo na naslov ECE d.o.o. V primeru
utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem času in o tem obvestil udeleženca. Pravila nagradnega
žrebanja stopijo v veljavo s 15.5.2017. Pravila so na vpogled na sedežu
ECE d.o.o. in na spletnem mestu https://www.ece.si od 15.5.2017 do
izteka akcijske ponudbe Akcijski paket 18!
Celje, 31. maj 2017
ECE, energetska družba, d.o.o.

4. UDELEŽENCI NAGREDNEGA ŽREBANJA
V nagradnem žrebanju lahko sodelujejo fizične osebe, gospodinjski
kupci, ki v času trajanja akcijske ponudbe Akcijski paket 18! sklenejo pogodbo za vrsto dobave Akcijski paket 18! V nagradnem žrebanju
ne smejo sodelovati zaposleni v ECE d.o.o. in vse osebe, ki na podlagi
kakršnega koli razmerja do ECE d.o.o. sodelujejo pri izvedbi tega nagradnega žrebanja. Nagrada in bon nista izplačljiva v gotovini. Pogoj
za sodelovanje v nagradnem žrebanju je sklenitev pogodbe po akcijski
ponudbi Akcijski paket 18!
5. PREVZEM NAGRADE
Prodajalec bo nagrajencem nagradnega žrebanja v roku 8 delovnih dni
po opravljenem žrebanju po pošti dostavil nagrade na naslov, ki ga bodo
kupci navedli v pogodbi o dobavi električne energije za vrsto dobave
Akcijski paket 18!

Družba ECE d.o.o. je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Celju. Osnovni kapital družbe: 3.436.767,65 EUR; matična številka: 6064892000;
ID št. za DDV: SI55722679; IBAN: SI56 0700 0000 2705 420 pri Gorenjski banki; BIC koda: GORESI2X.

