Ta dokument določa pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri Osvoji prenovo doma (v
nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator je Helios TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230
Domžale (v nadaljevanju: organizator ali naročnik).
Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Helios, s poudarkom na promociji izdelka
Spektra Style.

Nagradna igra bo potekala od 18. 4. 2017 do vključno 18. 6. 2017 do polnoči. Žreb nagrajecev
bo izveden najkasneje v 5 delovnih dneh po zaključku nagradne igre, nagrajenci pa bodo o
izidu in podelitvi nagrad obveščeni najkasneje 5 delovnih dni po izvedenem žrebu. Vsi
nagrajenci bodo objavljeni tudi na spletni strani www.helios-deco.com najkasneje 5 delovnih
dni po izvedenem žrebu.

Nagradna igra bo potekala na spletni strani www.spektrastyle.com (v nadaljevanju: spletna
stran), do katere bo možno dostopati tudi s skeniranjem QR kode na embalaži izdelka Spektra
Style ali s klikom na banner, Facebookov ali kak drug oglas oziroma promocijsko sporočilo
vezano na omenjeno nagradno igro.
Uporabnik se bo v nagradno igro lahko vključil tako, da bo obiskal spletno stran
www.spektrastyle.com. Po seznanitvi s kratkimi navodili glede sodelovanja v nagradni igri, bo
uporabnik moral izbrati svoj najljubši stil s klikom na eno izmed 11 fotografij prostora v
različnih odtenkih. V naslednjem koraku bo uporabnik moral izpolniti obrazec s svojimi podatki
(ime, priimek, email, država), označiti, da se strinja s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni
igri ter klikniti na gumb »Sodeluj«, s čimer si bo zagotovil sodelovanje v končnem izboru za
nagrade.
Po želji bo uporabnik lahko na Facebooku delil objavo o svojem sodelovanju v nagradni igri s
klikom na gumb »Deli na Facebooku«.
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V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji. V primeru, da se izkaže, da je sodelujoča oseba neresnična, izmišljena ali da za to
obstaja utemeljen sum, si organizator pridružuje pravico, da takšnega udeleženca izključi iz
nagradne igre brez predhodnega obvestila. Prav tako si organizator pridružuje pravico, da
udeleženca izključi iz nagradne igre ob navedbi nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih
podatkov (imena in priimka, elektronskega naslova, države in kasneje domačega naslova,
davčne številke, davčnega urada).

Zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne
igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja ter njihovi ožji družinski člani
(zakonci, zunajzakonski partnerji, partnerji v registrirani istospolni partnerski skupnosti, starši,
otroci) v nagradni igri ne smejo sodelovati. Prav tako v nagradni igri ne morejo sodelovati
pravne osebe.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in je za vse udeležence brezplačno, vendar
morajo pri tem sodelujoči sami poskrbeti za kritje vseh stroškov, ki nastanejo kot posledica
sodelovanja v nagradni igri (npr. stroški za internetni dostop, stroški prenosa podatkov ipd.).

Posamezen udeleženec lahko večkrat sodeluje v nagradni igri, vendar samo enkrat z istim
email naslovom. Poleg tega je posamezen uporabnik lahko nagrajen samo enkrat.

S pričetkom sodelovanja v nagradni igri (s klikom na eno izmed 11 fotografij) se šteje, da
uporabnik sprejema te pogoje sodelovanja v nagradni igri, ki so objavljeni na spletni strani
www.spektrastyle.com.
V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh
morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično
tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.
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Ob zaključku nagradne igre se bo najkasneje v petek, 23. 6. 2017, izvedel žreb, ki bo določil
prejemnike nagrad med vsemi, ki so sodelovali v nagradni igri. V žreb bodo vključeni vsi
uporabniki, ki bodo tekom nagradne igre s klikom na eno izmed 11 fotografij izbrali svoj stil,
pravilno izpolnili obrazec s svojimi podatki ter ga s klikom na gumb »Sodeluj« posredovali nazaj
organizatorju. Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno ali napačno izpolnjenih
prijav.
Žirija bo med vsemi sodelujočimi, ki bodo izpolnjevali pogoje za sodelovanje v nagradni igri,
izvedla žreb 10 nagrajencev.
Žirijo, ki bo med prispelimi prijavami izvedla žreb nagrajencev, sestavljajo:
• Petra Slabe, vodja blagovne znamke Helios
• Lili Pađen, vodja projektov v podjetju Helios d.o.o.
• Tanja Knez, strokovni sodelavec za socialna omrežja
Po zaključku nagradne igre bo organizator poskrbel za realizacijo oz. dostavo nagrad.

Ob zaključku nagradne igre bo organizator podelili spodaj navedene nagrade:
• glavna nagrada (1 nagrajenec): 1x stilska prenova doma*
• tolažilne nagrade (9 nagrajencev): 1x embalaža (2,5 l) notranje zidne barve Spektra Style v
izbranem odtenku
*Stilska prenova doma je mišljena kot prenova dnevnega prostora na stalnem ali začasnem
naslovu nagrajenca. Prenova obsega: pripravo sten pred pleskanjem (morebitno
odstranjevanje starih premazov in kitanje) ter barvanje stenskih in po potrebi stropnih površin
v izbranem Spektra Style odtenku, pri čemer uporabna površina dnevne sobe (ene enote
prostora) ne sme presegati 60 m².
Nagrade nagradne igre so omejene. Organizator bo podelil le zgoraj navedeno število nagrad.
Podeljene nagrade niso zamenljive, izplačljive v gotovini ali prenosljive.

V primeru, da se izžrebanec glavne nagrade ne odzove v roku in na način, ki je predpisan v teh
pravilih, se organizator lahko odloči, da glavno nagrado podeli rezervnemu izžrebancu.
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Razglasitev nagrajencev bo objavljena na spletni strani www.helios-deco.com najkasneje pet
delovnih dni po izvedi žreba.

V primeru, da je nagrada že podeljena, pa se kasneje izkaže, da je nagrajenec prišel do nagrade
na način, ki ni v skladu s temi Pravili in pogoji, sme organizator zahtevati takojšno vrnitev
nagrade oziroma njeno denarno protivrednost skupaj s povrnitvijo nastale škode.

Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njenim potekom skrbi komisija v sestavi treh članov,
ki so predstavniki organizatorja (9. člen teh pravil).

Nagrajenci bodo o nagradi in pogojih prevzema nagrade obveščeni po elektronski pošti na
naslov, ki so ga navedli v obrazcu, in sicer najkasneje peti delovni dan po izvedenem žrebu.

Uporabnik s sodelovanjem v nagradni igri daje svoje soglasje k objavi imena in priimka med
nagrajenci. Organizator si pridružuje pravico, da objavi ime in priimek nagrajencev ter
fotografskega gradiva prenovljenega doma glavnega nagrajenca na Facebook strani Helios
barve www.facebook.com/heliosbarve, na spletni strani www.helios-deco.com in v ostalih
komunikacijskih kanalih.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli ali odvzame nagrado, kadar:





se pojavi dvom o istovetnosti podatkov uporabnika in/ali,
s prejemom nagrade ne soglaša in/ali,
uporabnik krši ta pravila nagradne igre in/ali,
se nagrajenec v roku 7 dni po razglasitvi končnih rezultatov s strani organizatorja ne odzove
na obvestilo za prevzem nagrade.

V vseh zgoraj navedenih primerih se nagrada ne podeli.
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Nagrajenci so kot davčni zavezanci organizatorju dolžni sporočiti osnovne osebne podatke
(ime in priimek, naslov, davčna številka, davčni urad). Osebe, mlajše od 18 let, morajo za
prevzem nagrade organizatorju predložiti tudi lastnoročno podpisano pisno soglasje staršev
ali svojih zakonitih zastopnikov. V primeru tolažilnih nagrad, bodo le-te poslane po pošti na
naslov, ki ga bo nagrajenec posredoval organizatorju.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/2006 in nasl.) in za
nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino, organizator nagradne igre plača akontacijo za
prejeto nagrado.

Prejemnik glavne nagrade, tj. stilske prenove doma, mora po prejemu obvestila za prevzem
nagrade s strani organizatorja, le-temu posredovati vse potrebne podatke najkasneje v roku 7
dni od prejetja obvestila. Prejemnik glavne nagrade mora nagrado izkoristiti najkasneje do 30.
9. 2017, pri čemer mora organizatorja nagradne igre obvestiti o izbranem terminu prenove
najkasneje 20 delovnih dni pred izbranim terminov za prenovo doma.

Vsak sodelujoči v nagradni igri, ki organizatorju na spletni strani www.spektrastyle.com
posreduje izpolnjen obrazec s svojimi podatki, potrjuje, da se strinja s pravili in pogoji
sodelovanja v nagradni igri ter izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka ter
fotografskega gradiva (to velja samo za prejemnika glavne nagrade) na Facebook strani Helios
barve www.facebook.com/heliosbarve, na spletni strani www.helios-deco.com in tudi v
morebitnih drugih medijih, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine. Poleg
tega soglaša, da se njegovi osebni podatki lahko shranjujejo, obdelujejo ter uporabljajo za
namene obveščanja o nagradni igri in namene obveščanja o ponudbi, novostih in ugodnostih
ter za druge namene trženja organizatorja (npr. ankete, obvestila o novih izdelkih).

Organizator se zavezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007). Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli v pisni
obliki zahteva prenehanje obveščanja, pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih
podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te
nagradne igre, ter za marketinške namene, skladno z zakonom. Uporabnik to stori po
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elektronski pošti na naslov odjava@helios.si ali pisno na naslov Helios TBLUS d.o.o., Količevo
65, 1230 Domžale. Najkasneje v roku 15 dni po prejemu obvestila, bo družba Helios TBLUS
d.o.o. preprečila uporabo osebnih podatkov uporabnika za namene neposrednega trženja.
Organizator prav tako podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakorkoli
drugače zlorabljal.

Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko organizator posamezna opravila v zvezi
z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenim partnerjem, s katerimi ima
organizator sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. Le-te lahko obdelujejo v
nagradni igri pridobljene podatke v imenu organizatorja in za njegov račun za zgoraj navedene
namene, tudi po preteku nagradne igre.

V primeru, da nastopijo okoliščine, za katere organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel
preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti, se nagradna igra lahko prekine. Sodelujoči bodo o
morebitni prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
• nedelovanje spletne strani: www.spektrastyle.com ali www.helios-deco.com, QR kode na
embalaži Spektra Style ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje;
• nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada
električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve;
• vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri;
• vsakršne posledice, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade;
• izgubljene pošiljke ter napačno navedene kontaktne podatke.

V primeru spora med sodelujočimi v nagradni igri organizator nagradne igre ne prevzema
odgovornosti. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti
sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.
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Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da udeleženec soglaša s pravili in pogoji sodelovanja.
V trenutku, ko uporabnik klikne na eno izmed 11 fotografij nagradne igre Osvoji prenovo
doma, se šteje, da je sodelujoči z navedenimi pravili seznanjen in z njimi v celoti soglaša.
Udeleženec je z zgoraj navedenim seznanjen in se s tem izrecno strinja.

Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna
in velja za vse udeležence.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pričujočih pravil. O vseh spremembah in
novostih nagradne igre bo organizator udeležence lahko obveščal z objavami na Facebook
strani Helios
barve www.facebook.com/heliosbarve
ali na spletni
strani
www.spektrastyle.com ali www.helios-deco.com. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po
objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.
Domžale, 27. februar 2017

Helios TBLUS d.o.o.
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