PRAVILNIK NAGRADNE IGRE »Z E-RAČUNOM DO ELEKTRIČNEGA KOLESA«
1. UVODNE DOLOČBE
Pravilnik nagradne igre »Z E-računom do električnega kolesa« družbe ECE d.o.o. (v nadaljevanju: Pravilnik) dopolnjuje Pogoje akcijske ponudbe »E-RAČUN«.
Organizator nagradne igre »Z E-računom do električnega kolesa« je ECE d.o.o., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje, matična številka 6064892000, ID številka za
DDV SI55722679, vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Celju (v nadaljevanju: organizator in prodajalec).
Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s tem Pravilnikom in Pogoji sodelovanja v akcijski ponudbi »E-RAČUN«.
Namen nagradne igre je promocija računa v elektronski obliki.

2. POTEK NAGRADNE IGRE
Nagradna igra poteka od 24.11.2020 do vključno 28.2.2021.

3. UDELEŽENCI NAGRADNE IGRE
V nagradni igri lahko sodelujejo obstoječi in novi gospodinjski kupci električne energije/zemeljskega plina ECE d.o.o.. Pravne osebe oz. poslovni odjemalci
ne morejo sodelovati v nagradni igri.
Novi gospodinjski kupec lahko sodeluje v nagradni igri tako, da v času trajanja nagradne igre iz 2. točke teh pogojev sklene s prodajalcem pogodbo o dobavi
električne energije/zemeljskega plina za merilno mesto, katerega dobavitelj na dan sklenitve pogodbe ni ECE d.o.o. in hkrati preide na e-obliko prejemanja
računa, tako da:
• na spletnem mestu https://www.ece.si opravi naročilo na račun v elektronski obliki prek spletnega obrazca v sklopu »Podpora kupcem« ali
• na portalu MOJ ECE na https://moj.ece.si/ opravi naročilo na račun v elektronski obliki v sklopu »Naročila« ali
• v mobilni aplikaciji ECEmobil opravi naročilo na račun v elektronski obliki v sklopu »Naročila« ali
• vrne podpisan obrazec Soglasja za prejemanje računa izključno v e-obliki po pošti na naslov prodajalca ECE d.o.o., Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje ali po
e-pošti na naslov prodaja@ece.si, oziroma ga najkasneje zadnji dan trajanja akcijske ponudbe odda na prodajnem mestu ECE d.o.o..
Obstoječi gospodinjski kupec je kupec, ki ima s prodajalcem sklenjeno veljavno pogodbo o dobavi električne energije/zemeljskega plina za vsaj eno merilno
mesto, za katerega prejema račun v fizični (tiskani) obliki. Obstoječi kupec lahko sodeluje v nagradni igri tako, da v času trajanja nagradne igre preide na
e-obliko prejemanja računa, tako da:
• na spletnem mestu https://www.ece.si opravi naročilo na račun v elektronski obliki prek spletnega obrazca v sklopu »Podpora kupcem« ali
• na portalu MOJ ECE na https://moj.ece.si/ opravi naročilo na Račun v elektronski obliki v sklopu »Naročila« ali
• v mobilni aplikaciji ECEmobil opravi naročilo na Račun v elektronski obliki v sklopu »Naročila« ali
• vrne podpisan obrazec Soglasja za prejemanje računa izključno v e-obliki po pošti na naslov prodajalca ECE d.o.o., Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje ali po
e-pošti na naslov prodaja@ece.si, oziroma ga najkasneje zadnji dan trajanja akcijske ponudbe odda na prodajnem mestu ECE d.o.o..
S tem novi in obstoječi kupec izpolni pogoje udeležbe v nagradni igri. S podpisom Soglasja za prejemanje računa izključno v elektronski obliki novi in obstoječi
kupec izjavlja, da je seznanjen z vsebino tega Pravilnika in Pogojev sodelovanja v akcijski ponudbi »E-RAČUN« ter jih v celoti sprejema.

4. NAGRADE
Organizator bo v nagradni igri enemu izžrebancu podaril eno (1) glavno nagrado, mestno električno kolo LF INDUKTORA 28« v vrednosti 1.750,00 EUR (vrednost
z DDV) ter desetim izžrebancem set šestih (6) LED varčnih sijalk 10 W E27 v vrednosti 15,00 EUR (vrednost z DDV).
Nagrade niso izplačljive v gotovini ali zamenljive za drugo vrsto trgovskega blaga. Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Nagrade niso prenosljive.

5. POTEK ŽREBANJA IN PREVZEM NAGRAD
Organizator bo v času trajanja nagradne igre izmed vseh sodelujočih, ki bodo izpolnjevali pogoje za sodelovanje v nagradni igri, vsak deseti delovni dan v
mesecu decembru 2020 ter januarju in februarju 2021 izžrebal 5 nagrajencev, ki bodo prejeli vsak po en (1) set šestih (6) LED varčnih sijalk 10 W E27. Žrebanje
bo organizator izvedel na sedežu organizatorja. 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 nagrajencih. Rezultati nagradnega žrebanja bodo objavljeni na spletnem mestu https://www.ece.si. Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni možna.
Po poteku obdobja trajanja nagradne igre bo organizator izmed vseh sodelujočih, ki bodo izpolnjevali pogoje za sodelovanje v nagradni igri, izžrebal nagrajenca glavne nagrade. Nagrajenec bo prejel glavno nagrado, eno (1) mestno kolo električno kolo LF INDUKTORA 28«. Pri žrebu glavne nagrade bodo sodelovali
tudi nagrajenci setov šestih varčnih sijalk. Žrebanje glavne nagrade, mestno električno kolo, bo organizator izvedel dne 2.3.2021 na sedežu organizatorja.
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 nagrajencih. Rezultati nagradnega žrebanja bodo objavljeni na spletnem mestu https://
www.ece.si. Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni možna.
V nagradnem žrebanju ne smejo sodelovati zaposleni v ECE d.o.o., in vse osebe, ki na podlagi kakršnega koli razmerja z ECE d.o.o., sodelujejo pri izvedbi
te nagradne igre.
Nagrajenci bodo o prejemu in načinu prevzema nagrade obveščeni po navadni ali elektronski pošti najkasneje v 3 delovnih dneh od datuma žrebanja. Če
nagrajenec na zahtevo organizatorja nagradne igre ne posreduje zahtevanih osebnih podatkov in davčne številke na sedež organizatorja nagradne igre v roku
8 delovnih dni, oziroma če zavrne prevzem nagrade, izgubi pravico do prejetja nagrade, organizator pa je prost svojih obveznosti.

6. DAVKI OD NAGRAD
Nagrajenci so po zakonu o dohodnini davčni zavezanci, zato so pred prevzemom nagrad dolžni predložiti fotokopijo davčne številke in osebne izkaznice. Akontacijo dohodnine plača organizator nagradne igre. Udeležence, ki bodo nagrajeni, organizator opozarja, da obstaja možnost, da bodo, ne glede na prejšnji
stavek, zaradi prejema nagrade lahko razporejeni v višji dohodninski razred.
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7. ODGOVORNOST
Organizator nagradne igre ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za kakršne koli posledice, ki izhajajo iz nagradne igre ali koriščenja nagrad.

8. UPORABA OSEBNIH PODATKOV
Organizator bo osebne podatke sodelujočih v nagradni igri zbiral, obdeloval in uporabljal v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov. Podatki bodo
uporabljeni za obveščanje o ponudbah in spremembah ponudb organizatorja, sklepanje, izvajanje, spreminjanje in prenehanje prodajnega razmerja, obračunavanje storitev, za potrebe analiz prodajalca in za druge namene, vse v skladu s pozitivno zakonodajo.
Nagrajenci organizatorju izrecno dovoljujejo objavo osebnih podatkov, to so ime, priimek in kraja bivanja, na spletnem mestu https://www.ece.si in po
potrebi v drugih medijih, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.
Vsak sodelujoči lahko kadar koli zahteva odstranitev svojih osebnih podatkov, pridobljenih s pristopom k igri ter vsesplošnim sodelovanjem v nagradni igri,
tako da svojo zahtevo v obliki elektronskega sporočila pošlje na elektronski naslov organizatorja nagradne igre.

9. KONČNE DOLOČBE
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejemajo in soglašajo s Pravilnikom. Organizator si pridržuje pravico do sprememb Pravilnika v primeru tehničnih
ali komercialnih vzrokov. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. Pritožbe in reklamacije lahko udeleženci pošljejo na naslov organizatorja nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem času in o tem obvestil udeleženca. O
pritožbah bo odločala pritožbena komisija, sestavljena iz treh članov, zaposlenih v ECE d.o.o.. Pravilnik stopi v veljavo 24.11.2020. Pravilnik je na vpogled na
sedežu organizatorja in na spletnem mestu https://www.ece.si od 24.11.2020 do 28.2.2021.
V Celju, 24.11.2020
ECE, energetska družba, d.o.o.
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