
 

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI 

„JESENSKE NOVOSTI” 

1. člen 

(Splošne določbe) 

(1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »JESENSKE NOVOSTI« (v nadaljevanju: 

nagradna igra), ki se izvaja na prodajno-servisnem mestu Emil Frey Avtocenter, PE 

Maribor, Ptujska cesta 132, 2000 Maribor. 

(2) Organizator nagradne igre je Emil Frey Avtocenter d.o.o., Baragova ulica 7, 1000 

Ljubljana (v nadaljevanju: Organizator). 

(3) Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani Emil Frey Avtocentra: 

https://emilfrey.si/ponudbe/jesenske-novosti-maribor/  

2. člen 

(Trajanje nagradne igre) 

(1) Prijave na nagradno igro se sprejemajo na dogodku Jesenske novosti pri Emil Frey 

Avtocenter Maribor 21. 10. 2022 od 8:00 do 18:00 in 22. 10. 2022 od 8:00 do 13:00. 

(2) Trajanje nagradne igre (datumi in/ali ura), opredeljeno v teh pravilih, je informativne 

narave in se na podlagi odločitve Organizatorja nagradne igre lahko spremeni. Morebitni 

spremenjeni čas trajanja nagradne igre bo naknadno objavljen na spletni strani 

Organizatorja ter v popravku teh pravil. 

3. člen 

(Pogoji sodelovanja) 

(1) Prijavijo se lahko državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in 

državljani držav članic Evropske unije, ki so starejši od 21 let in imajo najmanj 2 leti 

veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije. 

https://emilfrey.si/ponudbe/jesenske-novosti-maribor/


 

(2) Uslužbenci Organizatorja ter njihovi ožji družinski člani (vključno z zunajzakonskimi 

partnerji), kot tudi uslužbenci vseh z Organizatorjem povezanih pravnih oseb ne morejo 

sodelovati v nagradni igri. Takšna prijava šteje za neveljavno. 

(3) Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, 

da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z 

nagradno igro. 

 

4. člen 

(Način sodelovanja v nagradni igri) 

(1) Posamezniki se za sodelovanje v nagradni igri prijavijo v živo na dogodku Jesenske 

novosti pri Emil Frey Avtocenter Maribor tako, da izpolnijo obrazec s svojimi podatki 

(ime in priimek, datum rojstva, naslov in poštna številka ter kraj bivanja, telefonska 

številka, e-naslov). Omejitev je ena prijava na osebo, vse nadaljnje prijave s strani iste 

osebe bodo štele za neveljavne. 

(2) Žrebanje nagrad bo potekalo v roku 10 delovnih dni od zaključka nagradne igre. 

Nagrajenci bodo o prejemu nagrad obveščeni preko e-pošte, ki so jo navedli na 

prijavnem obrazcu.  

(3) V primeru, da v času trajanja nagradne igre Organizator ugotovi, da obstaja sum 

goljufije ali nepoštenega sodelovanja v nagradni igri s strani oseb, ki v nagradni igri 

sodelujejo, ima pravico, da prekine nagradno igro in takšno osebo diskvalificira. 

(4) Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup. 

5. člen 

(Nagrade) 

(1) V nagradni igri se skupaj podeli 9 nagrad:  

1 x glavna nagrada: Vikend vožnja s testnim vozilom  

8 x ostale nagrade: 5 x kapa in 3 x pohodniške palice 

(2) Koriščenje glavne nagrade Vikend vožnja je možno v obdobju do 31. 4. 2023. Stranka 

lahko izbira med katerimkoli testnim modelom, ki bo na voljo v času njenega izbranega 

termina vožnje. Vse morebitne nastale obveznosti in dolžnosti iz naslova brezplačne 

izposoje testnega vozila so stvar dodatnega dogovora med nagrajencem in 

organizatorjem nagradne igre. Nagrajenec ni oproščen povračila morebitne škode in 



 

stroškov, ki nastanejo med njegovo uporabo in posestjo izposojenega testnega vozila. 

Nagrajenec se zaveda, da se udeležuje nagradne igre na lastno odgovornost. Dolžan je 

imeti veljavno vozniško dovoljenje in dosledno spoštovati cestno prometne predpise 

ter upoštevati vse omejitve hitrosti in druge zakone, predpise in odloke. V primeru 

prejete kazni je dolžan kazen v celoti poravnati.  

 

(3) Ostale nagrade (kapa in pohodniške palice) nagrajencem podeli oziroma pošlje po 

pošti na nagrajenčev naslov Organizator nagradne igre. Nagrajenec prejme nagrado v 

roku 30 dni po zaključku nagradne igre. Koriščenje nagrade Vikend vožnja se izvede 

prek neposrednega dogovora med Organizatorjem in nagrajencem. Nagrade niso 

prenosljive ali zamenljive. Dodeljene nagrade ni mogoče unovčiti za druge vrste izdelkov 

ali storitev niti zahtevati njene denarne protivrednosti.  

(4) Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 EUR, zato se dobitek ne všteva v 

davčno osnovo nagrajenca. 

6. člen 

(Izključitev odgovornosti Organizatorja) 

Organizator in tehnični izvajalec nista odgovorna za kakršnekoli okvare oziroma 

nedelovanje spletne strani https://emilfrey.si, omrežja, telefonskih linij ali komunikacije, 

niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. Takšne prijave bodo 

štele za neveljavne. 

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 

• kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni 

igri, 

• kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer 

se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. 

https://emilfrey.si/


 

7. člen 

(Varstvo osebnih podatkov) 

(1) S sodelovanjem v nagradni igri, kot je to določeno v 4. členu teh pravil (v nadaljevanju: 

Prijava), sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre 

ter se z njimi izrecno strinja. 

(2) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da lahko Organizator osebne 

podatke obdeluje za namene izvedbe nagradne igre, razglasitve izžrebancev in 

podelitve nagrad, prav tako pa soglaša, da lahko Organizator zbrane osebne podatke 

obdeluje za namen neposrednega trženja (obveščanja o novostih, promocijskih 

ponudbah, dogodkih), in za namen priprave optimalne in prilagojene ponudbe izdelkov 

in storitev. 

(3) S Prijavo sodelujoči izrecno soglašajo, da v zvezi z nagradno igro dovoljujejo njihovo 

fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti Organizatorja, kot tudi uporabo 

vseh fotografij in posnetkov za promocijske aktivnosti na njegovih spletnih straneh in 

družbenih omrežjih (FB, Instagram). 

(4) Emil Frey Avtocenter d.o.o. bo kot upravljavec zbirke osebnih podatkov osebne 

podatke sodelujočih v nagradni igri (ime in priimek, datum rojstva, naslov in poštna 

številka ter kraj bivanja, telefonska številka, e-naslov, fotografije in posnetki) vpisal v 

svojo zbirko osebnih podatkov in jih skupaj s svojimi pogodbenimi obdelovalci osebnih 

podatkov obdeloval v skladu z zahtevami vsakokrat veljavne zakonodaje s področja 

varstva osebnih podatkov in v skladu z veljavno politiko zasebnosti podjetja, objavljena 

na spletni strani: https://emilfrey.si/pogoji-uporabe-in-politika-zasebnosti/.  

(5) Osebni podatki iz prejšnjega člena se za namene izvedbe nagradne igre (kot 

opredeljeno v točki (2) teh pravil) hranijo še 6 mesecev po razglasitvi nagrajencev. 

Osebne podatke, ki se hranijo za druge namen (neposredno trženje, promocijske 

aktivnosti), bo upravljavec podatkov hranil do preklica privolitve.  

(6) S Prijavo se sodelujoči izrecno strinjajo tudi z objavo nagrajencev na spletnih straneh 

in družbenih omrežjih (FB in Instagram) Organizatorja.  

(7) Do osebnih podatkov sodelujočih lahko dostopa oddelek marketinga in informatike 

pri Organizatorju nagradne igre. 

(8) Posameznik, katerega osebni podatki se obdelujejo, ima pravico do dostopa, 

popravka, izbrisa, omejitve obdelave, pridobitve kopije njegovih osebnih podatkov za 

njegove lastne potrebe ali zaradi njihovega prenosa drugemu ponudniku storitev po 

njegovi izbiri (pravica do prenosljivosti podatkov). Kadar obdelava temelji na pravni 

podlagi zakonitega interesa upravljavca, lahko takšni obdelavi osebnih podatkov 

https://emilfrey.si/pogoji-uporabe-in-politika-zasebnosti/


 

posameznik tudi ugovarja. Svojo privolitev lahko posameznik kadarkoli prekliče, če 

obdelava temelji na privolitvi, ne da bi preklic privolitve vplival na zakonitost obdelave 

podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do preklica.  

(9) Omenjene pravice lahko posameznik uveljavlja z zahtevkom, ki ga naslovi na Emil 

Frey Avtocenter, trgovina in storitve, d.o.o., Baragova ulica 7, 1000 Ljubljana ali poda 

ustno na zapisnik pri tej družbi, lahko pa zahtevo pošlje po elektronski pošti na naslov: 

dpo@emilfrey.si. 

(10) Posameznik lahko uveljavlja tudi svojo pravico do pritožbe pri nadzornem organu 

za varstvo osebnih podatkov, tako da svoj zahtevek naslovi na Informacijskega 

pooblaščenca, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. 

8. člen 

(Reklamacije) 

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete 

na elektronski naslov: info@emilfrey.si.  

 

9. člen 

(Dodatne informacije o nagradni igri) 

(1) Pogoji nagradne igre se tolmačijo v skladu s slovensko zakonodajo. 

(2) Organizator ima kadarkoli in brez predhodnega obvestila pravico umakniti, 

spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradni igri, ki jo ustvarja. 

 

Maribor, 18. 10. 2022 
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