Splošni pogoji
nagrajevanja nakupov, ki jih podjetje Unilever Magyarország kft, Podružnica Ljubljana,
organizira v sodelovanju s trgovsko verigo E.LECLERC

1.

člen: ORGANIZATOR

Organizator nagrajevanja nakupov je Unilever Magyarország Kft. podružnica Ljubljana, Kolinska ulica 3, 1000 Ljubljana, ID
za DDV: SI64365271 (v nadaljevanju: »organizator«).

2.

člen: POGOJI SODELOVANJA

V nagrajevanju nakupov lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so dopolnile 16
let.
Osebe, ki so na kakršen koli način povezane z organizacijo in izvedbo nagrajevanja nakupov, in sicer zaposleni pri
organizatorju in pri družbi Atlantic Trade d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana ter njihovi ožji družinski člani (do vključno
drugega kolena v ravni črti) ne smejo sodelovati pri nagrajevanju nakupov.

3.

člen: TRAJANJE NAGRAJEVANJA NAKUPOV

Nagrajevanje nakupov poteka od 28. novembra in do vključno 09. decembra 2018.

4.

člen: BLAGOVNE ZNAMKE

Blagovne znamke, ki sodelujejo v nagrajevanju nakupov so:
Vsi izdelki blagovne znamke Knorr
Vsi izdelki blagovne znamke Hellmann's

5.
A)
B)

člen: KAKO SODELOVATI V NAGRAJEVANJU NAKUPOV

Ob predložitvi računa, ki dokazuje nakup šestih (6) izdelkov Knorr in/ali Hellmann's prejmete dežnik v trgovini
E.Leclerc Ljubljana
Ob predložitvi računa, ki dokazuje nakup šestih (6) izdelkov Knorr in/ali Hellmann's prejmete dežnik v trgovini
E.Leclerc Maribor

6.

člen: NAGRADE

Število nagrad je omejeno.
Skupno število nagrad, ki se jih bo razdelilo: 1000 dežnikov.
V trgovini E.Leclerc Ljubljana se bo razdelilo 800 dežnikov.
V trgovini E.Leclerc Maribor se bo razdelilo 200 dežnikov.
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V primeru, da nagrade poidejo pred zaključkom nagrajevanja nakupov, tj. pred 9. decembrom 2018, organizator ne bo
zagotovil dodatnih nagrad.
Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino.

7.

člen: PREVZEM NAGRAD

Nagrado prevzamete na info pultu trgovin E.LECLERC Ljubljana in E.LECLERC Maribor

8.

člen: ODGOVORNOST

Nagrada se dodeli osebi, ki predloži dokazilo o nakupu, kot določajo ti Splošni pogoji. Organizator glede nagradne igre
potrošnikom odgovarja skladno z veljavno zakonodajo.

9.

Člen: KONČNE DOLOČBE

Ti Splošni pogoji veljajo od 28.11.2018 dalje in so v času nagrajevanja na vpogled vsem udeležencem na www.knorr.si.

S sodelovanjem pri nagrajevanju nakupov se šteje, da so sodelujoči seznanjeni s temi Splošnimi pogoji in da se z njimi
strinjajo.

V Ljubljani, 28.11.2018

Unilever Magyarország Kft., podružnica Ljubljana
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