
 

 

 

»Odpelji Nissan Qashqaia« - FB nagradna igra 
CELOTNA PRAVILA NAGRADNE IGRE 

 
1. ORGANIZATOR 

NAGRADNE IGRE 
 

Organizator nagradne igre je podjetje Renault Nissan Slovenija, d. o. o., s sedežem na Dunajski 22, 1001 
Ljubljana, registrirano pod št. 1/35775/00 v Ljubljani, (v nadaljevanju: organizator), ki organizira 
nagradno igro z imenom »Odpelji Nissan Qashqaia« - FB nagradna igra« (v nadaljevanju: natečaj ali 
igra), ki bo potekal od vključno 16.10. 2018 do 30. 11. 2018 do 10:00 (Slovenija GTM+1). 

 
Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri lahko sodelujejo vse 
polnoletne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Ob izpolnjevanju pogojev za 
sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci enake možnosti za prejem nagrad. 

 
2. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI 

 
2.1 Nagradna igra je objav l jena in dostopna prek Nissan Facebook strani 
https://www.facebook.com/Nissan.Slovenija (v nadaljevanju: Nissan FB).  
 

2.2 Nagradna igra je namenjen vsem fizičnim osebam, ki so na dan sodelovanja v nagradni igri 
polnoletne [upošteva se časovna cona Slovenija GTM+1], s prebivališčem v Sloveniji in ki dostopajo do 
računalnika z internetno povezavo in imajo ustvarjen Facebook profil. Osebe, zaposlene pri 
organizatorju, v podružnicah, družbah, ki zagotavljajo storitve za izvedbo nagradne igre, dobaviteljih 
ter njihovi družinski člani (zakonci, izven zakonski partnerji, starši, potomci in bližnji sorodniki) in vse 
osebe, ki so neposredno ali posredno sodelovale pri zamisli, realizaciji in/ali vodenju nagradne igre, v 
nagradni igri ne morejo sodelovati.  

 
2.3 Sodelovanje v nagradni igri pomeni popolno in brezpogojno sprejemanje teh pravil v vseh 
točkah, sprejemanje veljavnega profesionalnega etičnega kodeksa o pravilih obnašanja na internetu 
ter zakonov in uredb, veljavnih v Sloveniji. 

 
2.4 Sodelovanje v nagradni igri je izključno osebno in poimensko. V nagradni igri posamezna oseba 
lahko sodeluje večkrat. 

 
Kot sodelujoč v nagradni igri se šteje ena fizična oseba; vsaka uporaba različnih Facebook uporabniških 
profilov ene osebe se smatra za poskus prevare in pomeni dokončno izključitev udeleženca iz nagradne 
igre. 

 
2.5 Vsaka prijava, ki je nepopolna, ki ni v skladu s pogoji, navedenimi v teh pravilih, izvedena po 
zaključku roka prijave ali v obliki, ki ni opredeljena v predhodnem tekstu ali pa vsebuje netočne, 
zavajajoče ali lažne podatke ali je v nasprotju z etičnimi kodeksi, se bo štela kot nična in bo privedla 
do izključitve udeleženca iz nagradne igre in mu onemogočila pridobitev nagrade. Organizator si 
pridržuje pravico sodnega preganjanja vsakega poskusa zlorabe teh pravil z vsemi predvidenimi 
sredstvi, posebno v primeru širjenja nepravilnih oz. lažnih informacij. 

 
2.6 Organizator si pridržuje pravico izključitve vsakega udeleženca, ki ne upošteva pravil in pogojev 
nagradne igre. 

http://www.facebook.com/Nissan.Slovenija


 

 

2.7 Sodelujoči v nagradni igri bo svoje sodelovanje v igri lahko objavil na Facebooku. Udeleženec 
je seznanjen, da Facebook ne izvaja igre in ni njen pokrovitelj. Zato se udeleženec obvezuje spoštovati 
pogoje uporabe Facebooka, ki so dostopni na strani: 

 
 http://www.facebook.com/legal/terms; 

 
2.8 Sodelujoči v nagradni igri jamči organizatorju, da so vsebine, ki jih je oz. jih bo organizatorju izročil, 
njegova lastna in izvirna avtorska dela, oziroma, da ima na delih ustrezne pravice in da z njihovo 
izročitvijo in prenosom pravic organizatorju ne krši avtorskih in drugih pravic tretjih oseb.  
 
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči prenaša na organizatorja izključno in vsebinsko, časovno ter 
teritorialno neomejeno vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev in sicer na avtorskem 
delu, njegovem prevodu, njegovih avdiovizualnih predelavah ali na fotografijah, nastalih v zvezi z 
avtorskim delom. Obenem se prenesejo izključno in vsebinsko, časovno ter teritorialno neomejeno tudi 
vse materialne avtorske pravice udeleženčevih prispevkov za namen dokončanja avtorskega dela. 

 
 
 

3. POTEK 
NAGRADNE IGRE 

 
3.1. V natečaju je mogoče sodelovati: 
Sodelovanje je mogoče z oddajo prijave za testno vožnjo na facebook strani. Nagrajena bo prva izžrebana 
prijava za testno vožnjo. 
 
3.2 Organizator si pridržuje pravico, da v primeru suma zlorabe mehanizma nagradne igre izloči 
sodelujočega brez predhodnega opozorila. Enako velja za prispevke, ki niso v skladu z zapisanimi pravili in 
pogoji oz. ne upoštevajo navodil v objavljeni nagradni igri. 
 
 
 
 

4. IZBOR NAGRAJENCA 
 

4.1  Nagradna igra poteka med 16. 10. 2018 do 30. 11. 2018 do 10:00. Nagrajena bo prva izžrebana 
prijava na testno vožnjo. Strokovno žirijo pri žrebanju sestavljajo predstavniki organizatorja 
nagradne igre. 

 
 

5. NAGRADNI SKLAD 

 
Nagradni sklad vsebuje: 

 
Vikend vožnja z vozilom Nissan Qashqai za dne od 14.12. (prevzem v AH Malgaj Ljubljana med 15:00 
in 18:00 uro) – 16.12. (vračilo v AH Malgaj Ljubljana med 08:00 in 10:00 uro). 

 
Nagrajenec prevzema odgovornost za ureditev morebitnih administrativnih formalnosti pri prevzemu 
nagrade. Organizator igre bo za nagrajenca, ki prejme nagrado, v primeru, da ta presega 42 €, od 
navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Vrednost 
nagrade je izražena v maloprodajni vrednosti.             

 
Dohodek, ki ga predstavlja dobitek v naravi, se v skladu z 05. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) 
opredeljuje kot drugi dohodek. Organizator v skladu z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2) in 108. 
členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) za nagrade, ki presegajo vrednost 42 €, obračuna, odtegne in 
plača davčni odtegljaj v višini 25% dohodka hkrati z izročitvijo dobitka dobitniku. Organizator se zaveže, 
da plača akontacijo dohodnine v višini 25% za nagrade, ki presegajo znesek 42 €. Vsak nagrajenec je 

http://www.facebook.com/legal/terms%3B


 

 

kot davčni zavezanec dolžan organizatorju predložiti osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno 
številko). 

 
 
Nagrade ni mogoče zamenjati za denarno protivrednost ali za drugo nagrado. Morebitna kasnejša 
sprememba tržne vrednosti ne vpliva na vrednost nagrad. 

 
Organizator si pridržuje pravico zamenjati nagrado z drugo iste vrednosti in podobnih karakteristik, če 
bo to objektivno potrebno. Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitno spremembo. 

 

 
 

6. PREVZEM NAGRAD 

 
6.1 Nagrajenca bo organizator z imenom in priimkom, ki ga nagrajenec uporablja na Facebooku, 
obvestil s komentarjem pod oddanim prispevkom. Nagrajenec se mora javiti preko zasebnega sporočila 
na Nissan Facebook strani v roku 48 ur oz. dveh (2) dneh po razglasitvi.  

 
6.2 V kolikor se nagrajenec ne javi preko sporočila na Nissan Facebook strani v roku dveh (2) dni od 
dneva razglasitve, se smatra, da se nagrajenec odpoveduje nagradi. 

 
Organizator bo neposredno kontaktiral nagrajenca v roku enega dneva (1) od dneva, ko je organizator 
od nagrajenca prejel sporočilo o sprejemu nagrade, zaradi dogovora o načinu izročitve nagrade. Če 
nagrajenec ne kontaktira organizatorja,  se smatra, da se odpoveduje svoji nagradi. 

 
6.3 Nagrada se bo izvedla, ko se preveri in potrdi, da bo nagrajenec upošteval pogoje navedene 
v teh pravilih in pogojih. 

 

6.4 Organizator si pridržuje pravico, da nagrade, ki niso dodeljene, ki niso prevzete ali pa je njihov 
dobitnik izključen iz nagradne igre zaradi kršitve teh pravil, prevare, tehničnih težav, ki so vplivale na 
izbor nagrajenca, v primerih višje sile, ki se navajajo v sodni praksi Slovenije ali zaradi nepredvidenih 
težav, dodeli drugim udeležencem, ki naslednji v vrsti po kriterijih določenih za izbor zmagovalca, 
izpolnjujejo pravila in pogoje te nagradne igre. 

 

Osebne podatke zbrane v nagradni igri, zbira in upravlja Renault Nissan Slovenija, ki na slovenskem 
trgu zastopa znamke Renault, Dacia in Nissan, ter pooblaščeni trgovci teh znamk, za namene, opisane 
v tem dokumentu. Podatki se zbirajo v naših informacijskih sistemih in se hranijo in obdelujejo skladno 
z določili Politike o varovanju osebnih podatkov (dokument je objavljen na www.renault.si/splosno-
vop, www.dacia.si/splosno-vop, www.nissan.si/splosno-vop; na zahtevo vam je na voljo tudi v pisni 
obliki). Vaše osebne podatke bomo uporabili za posredovanje ankete o zadovoljstvu kupcev z 
namenom izboljšanja kakovosti naših storitev. Vaše osebne podatke uporabljamo samo za namen 
izvedbe nagradne igre. Glede obdelovanja in varovanja osebnih podatkov ter glede vaših pravic si 
preberite Politiko varovanja osebni podatkov, ki je objavljena na www.renault.si/splosno-vop, 
www.dacia.si/splosno-vop, www.nissan.si/splosno-vop, ali kontaktirajte zascita.podatkov@renault.si, 
zascita.podatkov@dacia.si, zascita.podatkov@nissan.si 

 
 
 

7. SOGLASJE O PREVERJANJU PODATKOV 

 
Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da lahko organizator izvede vsa potrebna preverjanja identitete 
in prebivališča udeleženca, posebno v primeru večkratnih  prijav udeležencev z istim, podobnim ali 
izmišljenim naslovom. Preverjanje bo izvedeno skladno z zakonskimi določbami o varovanju 
zasebnosti. Vsi udeleženci, ki navajajo lažne podatke, bodo avtomatsko izključeni iz nagradne igre. 

 

http://www.renault.si/splosno-vop
http://www.renault.si/splosno-vop
http://www.dacia.si/splosno-vop
http://www.nissan.si/splosno-vop
mailto:zascita.podatkov@nissan.si


 

 

 
 
 
 
 

8. OSEBNI PODATKI 

 
Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator nagradne igre, in 
sicer: 

 
 dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hranijo v 

prostorih organizatorja nagradne igre najmanj eno (1) leto; 
 dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se 

hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi. 

 
Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo komisijsko uniči v skladu 
s svojimi internimi akti. 

 
 
 

9. ODGOVORNOST 

 
Odgovornost organizatorja je strogo omejena na vročanje pravilno osvojenih nagrad.  Organizator 
Renault  Nissan  Slovenija d.o.o. ne  prevzema  odgovornosti  za morebitne nezaželene posledice, ki 
se utegnejo zgoditi ob uporabi nagrade. 
 
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti: 

 
 za kakršne koli incidente ali poškodbe, ki bi nastale zaradi uživanja in/ali uporabe dodeljenih 

nagrad, kar nagrajenci sprejemajo; 
 v primeru težav s pošiljanjem, zamude, izgub ali poškodb poštnih pošiljk ali elektronskih sporočil 

(posebno tistih, ki se nanašajo na pošiljanje in sprejemanje nagrad), ki nastanejo zaradi poštnih 
storitev in upravljanja z njimi. 

 Napake v delovanje spletne strani Facebook kot tudi za nezanesljivost ali nedelovanje. 
 Nedelovanje ali nepopolno nedelovanje elektronske pošte ali internetne povezave. 
 Nedelovanje spletne skupnosti Facebook 
 Kakršnekoli posledice, ki bi utegnile nastopiti kot posledica sodelovanja v nagradni igri 

nasproti sodelujočim v nagradni igri in/ali kateremukoli tretjemu. 
 Kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri. 

 

 
 

10.2 Organizator se bo trudil omogočati pristop k nagradni igri preko FB Nissan strani v vsakem 
trenutku, čeprav se k temu ne obvezuje. Organizator bo lahko v vsakem trenutku, posebno iz tehnični 
razlogov zaradi posodabljanja in vzdrževanja, onemogočil dostop do FB Nissan strani, ki se na njej 
nahaja. Organizator ne odgovarja za omenjene prekinitve in njihove posledice. V teh primerih 
uporabniki niso upravičeni do nikakršnega nadomestila. 

 
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru nepravilnega delovanja interneta, 
mobilnega interneta, telefonskih linij ali ostalih naprav, ki omogočajo izvajanje igre. Prav tako 
organizator ni odgovoren, če eden ali več udeležencev ne more dostopati do FB Nissan strani ali 
do svojega FB uporabniškega računa ali sodelovati v nagradni igri iz katerega koli razloga ali tehnične 
napake, povezane z delovanjem mreže. 

 
Posebno poudarjamo, da internet ni povsem zaščiteno omrežje, zato organizator ne prevzema 



 

 

odgovornosti za okužbo računalnikov z virusi ali za vdor tretje osebe v računalnik udeležencev nagradne 
igre ter za posledice povezovanja udeležencev v omrežje preko FB strani ali spletnih strani. Organizator 
ni odgovoren za kakršno koli škodo, povzročeno udeležencu, njegovi računalniški opremi, pametnemu 
telefonu ali podatkom, shranjenim na teh napravah, ter za osebne in profesionalne posledice, ki za 
udeležence lahko iz tega izhajajo. 

 
Strogo je prepovedano na kakršen koli način spreminjati ponujene mehanizme igre, posebno z 
namenom spreminjanja rezultata ali avtomatskega in nepoštenega vplivanja na izbor nagrajenca. 

 
Organizator si pridržuje pravico kaznovati (z izključitvijo sodelujočega iz nagradne igre) ali 
diskvalificirati sodelujoče, ki se neprimerno obnašajo ali zlorabljajo mehanizme (na zlonameren in 
nepošten način) z namenom kršenja pravil in splošnega duha igre. 

 
Organizator ima pravico odpovedati celotno igro ali njen del, če pride do prevare s pomočjo 
računalniške opreme ali programov, ki bi vplivali na sodelovanje v nagradni igri in izbor 
nagrajencev. Organizator si pridržuje pravico, da v takih primerih ne dodeli nagrade prevarantom 
in/ali da odgovorne za prevaro kazensko preganja na sodišču. Udeleženci se seznanjajo, da organizator 
uporablja mehanizme nadzora, s katerimi lahko odkriva primere prevar. 

 
10.3 Organizator se obvezuje, da bo uporabil vsa sredstva, skupaj z izvajalci storitev, da bo sistem 
izbora nagrajencev in podelitev nagrad skladna s pravili igre. Če bi vseeno prišlo do težav, ki bi vplivale 
na izbor nagrajencev (posebno, če bi prišlo do napake, ki bi privedla do izbora prevelikega števila 
nagrajencev), organizator nima nobene odgovornosti do viška nagrajencev izven pravil igre. 

 
10.4 Organizator uporablja potrebna tehnična sredstva, ki prikazujejo (ne)sodelovanje udeleženca. Ob 
odsotnosti očitne napake se podatki, shranjeni v informacijskih sistemih organizatorja, lahko 
uporabljajo kot dokazni material pri preverjanju internetnega povezovanja in informacij, ki izhajajo iz 
računalniške obdelave v igri. 

 
 

10. SPREMEMBA PRAVIL 

 
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico da odpove, prestavi, podaljša, skrajša, deloma ali 
popolnoma spremeni nagradno igro, če to zahtevajo okoliščine (posebno zaradi višje sile ali zaradi 
dogodkov izven nadzora organizatorja), ne da bi moral opravičevati svojo odločitev ali zaradi nje 
prevzemati kakršno koli odgovornost. 
Vsaka sprememba bo objavljena v obvestilu na FB strani Nissan. 

 

Sprememba bo veljavna od trenutka objave in se bo smatralo, da jo udeleženec sprejema s svojim 
nadaljnjim sodelovanjem v nagradni igri od dneva njene veljavnosti. Če udeleženec spremembe ne 
sprejema, mora prenehati sodelovati v nagradni igri. 

 
 

11. DOSTOPNOST PRAVIL IGRE 

 
Navedena pravila nagradne igre so dostopna na FB strani Nissan in se lahko natisnejo v vsakem 
trenutku v času trajanja nagradne igre. 

 
12. REŠEVANJE SPOROV 

 
V primeru sporov ali reklamacij, nastalih iz kakršnega koli razloga, se morajo zahtevki posredovati 
organizatorju u roku sedmih (7) dni po zaključku igre (veljaven je datum poštnega žiga) izključno s 
priporočeno pošiljko s povratnico. 

 



 

 

Na zahtevke, posredovane preko elektronske pošte ali telefona, ki se nanašajo na razlago in uporabo 
teh pravil igre ter na postopke in mehanizme igre, organizator igre ni dolžan odgovarjati. 
 
Vsi tovrstni zahtevki se pošljejo na naslov: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 
Ljubljana, s pripisom »Nissan, Levi ali desni«– FB nagradna igra«, pred kakršnim koli sodnim postopkov v 
zvezi s temi pravili (posebno njihovo uporabo in razlago), udeleženci pa se obvezujejo, da bodo 
najprej vložili prijateljsko in neformalno pritožbo organizatorju. 

 
Organizator nagradne igre si bo vse spore, ki se nanašajo na izvedbo nagradne igre, prizadeval rešiti na 
sporazumen način. V kolikor to ne bo možno, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v 
Ljubljani. 

 
V Ljubljani, 16.10.2018 


