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POGOJI NAGRADNE IGRE »PODARJAMO ENO PALETO LESNIH PELETOV!«  

 
 

1. člen 
Organizator nagradne igre »PODARJAMO ENO PALETO LESNIH PELETOV« je ECE d.o.o., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje (v 
nadaljevanju organizator). 
 
Namen nagradne igre je promocija družbe ECE d.o.o., povečanje obiska na spletni strani www.ece.si. 
 
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije, izvzeti so zaposleni v ECE d.o.o. in njihovi družinski člani. 
       
Nagradna igra poteka od 1. 9. 2021 do 20. 10. 2021. 
 

2. člen 
V okviru nagradne igre bomo podelili eno nagrado: 
 

• 1 paleto (1.080 kg) lesnih peletov ECE L  kakovostnega razreda A1, z vključeno brezplačno dostavo do doma. 
 
 
Denarno izplačilo nagrade, prenos ali menjava nagrade v nobenem primeru ni mogoča.  
 

3. člen 
V nagradni igri lahko sodeluje vsak kupec, ki v času trajanja nagradne igre pravočasno odda naročilo za lesne pelete v skladu s 
temi Pogoji nagradne igre, Splošnimi pogoji prodaje izdelkov lesne biomase, Akcijskimi pogoji prodaje lesne biomase, Rednim 
cenikom lesne biomase in dodatnih storitev ter Akcijskim cenikom lesne biomase. 
 
Šteje se, da kupec veljavno sodeluje v nagradni igri, v kolikor odda naročilo za najmanj eno paleto lesnih peletov kakovostnega 
razreda A1 (lesni peleti ECE C A1,  sestava 90 % smreka, 10 % bukev, 1 paleta vsebuje 70 vreč po 15 kg, skupne teže 1.050 kg 
in/ali lesni peleti ECE L A1,  sestava 100 % smreka, 1 paleta vsebuje 72 vreč po 15 kg, skupne teže 1.080 kg) na zadnji dan 
trajanja nagradne igre preko spletnega mesta www.ece.si, ali preko brezplačne telefonske številke klicnega centra 080 22 04 
oziroma ga zadnji dan odda na prodajnem mestu ECE d.o.o. in naročilo tudi potrdi s plačilom v skladu s prejetim predračunom 
za naročene lesne pelete. Lesne pelete je možno naročiti v skladu s Splošnimi pogoji prodaje izdelkov lesne biomase, Akcijskimi 
pogoji prodaje lesne biomase, Rednim cenikom lesne biomase in dodatnih storitev ter Akcijskim cenikom lesne biomase, 
objavljenimi na spletnem mestu www.ece.si. 
 
Nakup ostalih izdelkov ali storitev podjetja ECE d.o.o. ni pogoj za sodelovanje. Sodelujoči z nakupom lesnih peletov izjavlja, da 
pogoje nagradne igre v celoti sprejema in k nagradni igri pristopa prostovoljno. Vsa prejeta in potrjena naročila  s plačilom se 
štejejo kot veljavna pri žrebanju, ki bo 2. 11. 2021, ob 12. uri v prostorih podjetja ECE d.o.o.. Dobitnik nagrade bo objavljen 
na spletni strani www.ece.si. 
 

4. člen 
Organizator nagradne igre bo nagrajenca, na podlagi osebnih kontaktnih podatkov, ki jih je kupec  navedel ob oddaji naročila, 
pozval k posredovanju ostalih potrebnih podatkov za izročitev nagrade in davčne številke za plačilo akontacije dohodnine v roku 
osmih dni od žrebanja.  
 
Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli:  

- v primeru, da nagrajenec potrebnih podatkov (imena, priimka, naslova, datuma rojstva ter davčne številke) ne sporoči 
organizatorju v roku 14 dni od poziva na predložitev podatkov,  

- je nagrajenec mlajša oseba od 18 let in je ne zastopa oseba starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi 
ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. 

 
Organizator bo nagrado nagrajencu izročil v roku 30 dni po izpolnitvah vseh pogojev, nagrajenec pa se zaveže, da bo 
organizatorju sporočil vse potrebe podatke za dostavo. 

 
5. člen 

Vrednost nagrade predstavlja dosežen dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini, od katerega 
organizator igre ob podelitvi darilnega bona obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 
25% v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku. 
 

6. člen 
V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, jo mora zastopati oseba starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na 
podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.  
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Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo.  
 

7. člen 
Komisijo, ki preverja potek nagradne igre, sestavljajo trije člani izmed zaposlenih v podjetju ECE d.o.o.:  Jurij Šumečnik, Anja 
Kampuš, Andrej Kerk.    
 

8. člen 
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 o ponudbi organizatorja, sklepanje, izvajanje, 
spreminjanje in prenehanje prodajnega razmerja, obračunavanje storitev, za potrebe analiz prodajalca in za druge namene, vse 
v skladu s pozitivno zakonodajo. 
 
Nagrajenec organizatorju izrecno dovoljuje objavo osebnih podatkov, to so ime, priimek in kraja bivanja na strani www.ece.si 
in po potrebi v drugih medijih, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine. 
 
Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev svojih osebnih podatkov, pridobljenih pri pristopu k igri ter vsesplošno 
sodelovanje v nagradni igri, tako da svojo zahtevo v obliki elektronskega sporočila pošlje na elektronski naslov organizatorja 
nagradne igre. 
 

9. člen 
Pravila nagradne igre so na vpogled in dostopna na sedežu ECE d.o.o. in na spletni strani podjetja ECE d.o.o., www.ece.si, od 
1. septembra 2021 do 20. oktobra 2021. 
 

10. člen 
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora 
prek njegove spletne strani obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na 
strani udeležencev. 
 
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji 
utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. 
 

11. člen 
Za tolmačenje posameznih členov teh Pogojev je pristojna izključno komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila 
imenuje in pooblasti zunanjega pravnega strokovnjaka. Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala 
pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno 
igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi. 
 
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani 
javnosti. 
 

12. člen 
Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje pristojno stvarno sodišče v Celju. 
 
 
Celje, 1. 9. 2021 
 
ECE d.o.o 
direktor 
mag. Sebastijan Roudi 

 

http://www.ece.si/
http://www.ece.si/

