Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/2013,
158/2013, 41/2014, 143/2014 ) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine
broj 8/10)
PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Trgovina na malo "Tony"- Žuja"

Članak 1.
PRIREĐIVAČ
Priređivač nagradne igre je Trgovina na malo "Tony" Franje Malnara 29, 10000 Zagreb,
OIB 64961530203
Članak 2.
SVRHA NAGRADNE IGRE
Svrha organiziranja i provođenja nagradne igre je promidžba robne marke Ožujsko, odnosno
proizvoda iz portfolija navedene robne marke i Tomislav piva.
Članak 3.
PODRUČJE I TRAJANJE NAGRADNE IGRE
Nagradna igra se priređuje i provodi na području Republike Hrvatske u prodajnim mjestima;
Tony
Tony
Tony
Tony
Tony
Tony

p1
p2
p3
p4
p5
p6

Vlade Prekrata 5a Zagreb
Franje Malnara 29 Zagreb
Posedarska 30 Zagreb
Mrkšina 36f Zagreb
Hermanova 13 Zagreb
Utinjska 14 Zagreb

Nagradna igra započinje 01. svibnja 2018. godine i traje do 01. srpnja 2018 godine.

Članak 4.

PROIZVODI/PAKIRANJA KOJA SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI
Proizvodi/pakiranja koja sudjeluju u nagradnoj igri su:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ožujsko pivo 0,33L, povratna staklena boca
Ožujsko pivo 0,5L, povratna staklena boca
Ožujsko pivo limenke od 33 cl
Ožujsko pivo limenke od 50 cl
Ožujsko pivo PET, (2 x 2 l) duo pakiranje
Ožujsko pivo PET, 1 l
Ožujsko pivo PET, 2 l
Ožujsko Limun 0,33L, povratna staklena boca
Ožujsko Limun 0,5L, povratna staklena boca
Ožujsko Limun limenke od 50 cl
Ožujsko Limun PET, 2 l
Ožujsko Grejp 0,5L, povratna staklena boca
Ožujsko Grejp limenke od 50 cl
Ožujsko Grejp PET, 2 l
Ožujsko Bazga 0,5L, povratna staklena boca
Ožujsko Bazga limenke od 50 cl
Ožujsko Rezano 0,5L, povratna staklena boca
Ožujsko Rezano limenke od 50 cl
Tomislav tamno 0,5L, povratna staklena boca
Ožujsko Amber 0,5L, povratna staklena boca
Ožujsko Amber limenke od 50 cl

Članak 5.
NAGRADE I MEHANIZAM NAGRADNE IGRE
5.1. NAGRADE
Ukupan fond nagrada nagradne igre se sastoji od sljedećih nagrada:

Nagrada (kratki opis)

Vrijednost
jedne
Broj
nagrade (kn)
nagrada PDV uključen

Vrijednost
nagrada(kn)
PDV uključen

Bicikl ATX 2 crna Giant

3

3.115,00kn

9.345,00 kn

Ožujsko ruksak

10

125,00 kn

1.250,00 kn

Ožujsko majica

25

25,00 kn

625,00 kn

UKUPNO

38

11.220,00 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda ove nagradne igre iznosi 11.220,00 kn s uključenim PDV-om.

5.1.1 NAGRADE
Fond nagrada sastoji se od sljedećih nagrada:
a) Prva nagrada : Bicikl ATX 2 crna Giant - ukupno 3 (tri) nagrade.
b) Druga nagrada: Ožujsko ruksak – ukupno 10 (deset) nagrada.
c) Treća nagrada: Ožujsko majica – ukupno 25 (dvadesetpet) nagrada.

5.2. MEHANIZAM NAGRADNE IGRE
Mehanizam nagradne igre je sljedeći:
Kupovinom minimalno jedne litre bilo kojeg proizvoda navedenih u članku 4. ovih Pravila, na bilo
kojem prodajnom mjestu navedenom u članku 3. ovih Pravila, kupac stječe pravo sudjelovanja u
nagradnoj igri. Za svaku kupnju navedenih proizvoda/pakiranja u količini od jedne litre, kupac će
dobiti kupon. Nakon što kupac popuni kupon, kupac takav kupon stavlja u kutije na prodajnom
mjestu. Na kuponu je kupac dužan ispuniti podatke: ime, prezime, adresa, broj računa,broj
telefona i email adresa.
Kako bi sudjelovanje u nagradnoj igri bilo valjano, kupac je dužan sačuvati original računa do
nagradnog izvlačenja i predaje nagrada, kao potvrdu kupnje proizvoda u bilo kojem pakiranju
navedenog u članku 4. ovih Pravila.
Priređivač ne preuzima odgovornost za neispravne podatke.
Dobitnici nagrade se izvlače nasumičnim odabirom iz svih pristiglih kutija s kuponima.
Svaki od sudionika nagradne igre ima pravo sudjelovati s neograničenim brojem ubačenih kupona.
Svaki pojedini broj računa može se prijaviti u nagradnu igru samo jednom. Ako isti broj računa
bude ponovno prijavljen/naznačen na više različitih kupona ta će prijava biti proglašena nevažećom.
Svaki ubačeni kupon sudjeluje u svakom izvlačenju svih nagrada.
Javno izvlačenje dobitnika će biti obavljeno uz prisustvo tročlane komisije imenovane od strane
Priređivača.
Izvlačenje dobitnika održat će se 15. srpnja, 2018. godine u 12h sati u prostorijama Priređivača u
Trgovina na malo "Tony" Franje Malnara 29, 10000 Zagreb.
O toku izvlačenja vodit će se zapisnik. Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom
izvlačenju.
Izvlačenje će nadzirati tročlana Komisija. Imena dobitnika će se izvlačiti po redu od prve nagrade
nadalje. Tijekom izvlačenja imena dobitnika nagrada, sačinit će se zapisnik koji će sadržavati imena
i prezimena te adrese dobitnika. Obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 4. ovog
Pravilnika. Za izvučene dobitnike koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 5.2. ovih Pravila, neće se javno
objavljivati dobitnik, a isti će biti posebno pohranjeni i zapisnički utvrđeni.
Priređivač nagradne igre zadržava pravo da iz primljenih pošiljki izdvoji, prije izvlačenja, pošiljke
sumnjiva sadržaja te ih komisijski provjeri prije uključivanja u nagradno izvlačenje. Ukoliko se u
nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom,
dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.

5.3. POSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA PREUZIMANJEM NAGRADE
Sve nagrade koje će biti podijeljene tijekom trajanja nagradne igre navedene su u članu 5.
podstavak 5.1 ovih Pravila.
Priređivač će obavijestiti dobitnike o dobivenim nagradama u roku od osam dana od dana izvlačenja
dobitnika nagrada.
Procedura za preuzimanje nagrada i ostvarivanje prava dobitnika navedena je kako slijedi:
a) svi dobitnici nagrade „Bicikl ATX 2 crna Giant“ će nagradu preuzeti osobno ili poštom u
dogovoru sa Trgovina na malo "Tony"
b) svi dobitnici nagrade „Ožujsko ruksak“ će nagradu preuzeti osobno ili poštom u dogovoru sa
Trgovina na malo "Tony"
c) svi dobitnici nagrade „Ožujsko majica“ će nagradu preuzeti osobno ili poštom u dogovoru sa
Trgovina na malo "Tony"
Prilikom preuzimanja nagrada dobitnik je obavezan dati na uvid dokaz identiteta koji odgovara
podacima navedenim na izvučenom kuponu i dobitnom originalu računa.
Nagrade navedene pod a), b) i c) u Članku 5. podstavak 5.1.1 se moraju preuzeti u roku od 30
(slovima: trideset) dana od primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.
Članak 6.
BROJ RAČUNA
Dobitnicima će nagrade biti uručene nakon ispitivanja istovjetnosti izvučenog dobitnog broja računa
s brojem originala računa koji je kupac dužan sačuvati do kraja nagradne igre. Krivotvoreni brojevi
računa ili brojevi računa s neovlaštenim promjenama bit će smatrani nevažećima.
Članak 7.
PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske.
Članak 8.
POTRAŽIVANJE SUDIONIKA NAGRADNE IGRE
Sudionici u nagradnoj igri nemaju pravo od Trgovina na malo "Tony" ili ostalih tvrtki koje
sudjeluju u organizaciji nagradne igre zahtijevati drukčije nagrade ili nagrade u većim
količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za
novac.
Sudjelujući u nagradnoj igri, svi sudionici prihvaćaju uvjete navedene u ovim Pravilima.
Članak 9.
ODGOVORNOST PRIREĐIVAČA
Priređivač ne preuzima odgovornost u svezi eventualnih sporova oko prava na raspolaganje
nagradama.
Članak 10.
DODATNA DAVANJA
Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s osvojenom nagradom u
ovoj nagradnoj igri.
Članak 11.

POTVRDE O PRIMITKU NAGRADE
Pri preuzimanju nagrada, dobitnici će potpisati posebne potvrde o primitku nagrada čime
prestaju sve daljnje obveze Trgovina na malo "Tony" prema njima.
Članak 12.
PROMOTIVNE DJELATNOSTI OKO NAGRADNE IGRE
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ukoliko postanu dobitnici nagrade,
njihovi osobni podaci: ime i prezime, slika, video i audio materijal primanja nagrade i sl., mogu od
strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu
bez ograničenja.
Članak 13.
NEPREUZETE NAGRADE
Ukoliko sve nagrade ne budu preuzete od strane dobitnika u roku od 30 (slovima: trideset)
dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi, Trgovina na malo "Tony", će
postupiti sukladno članku 15. iz Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene
nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo
sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a
sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 14.
MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE
U slučaju djelovanja više sile, Trgovina na malo "Tony" može prekinuti nagradnu igru i ranije
nego je ovim Pravilnikom predviđeno.
Članak 15.
OBJAVA DOBITNIKA
Rezultati izvlačenja, odnosno dobitnici svih podijeljenih nagrada biti će objavljeni na web stranici,
nagradne.ozujsko.com najkasnije osam dana po završetku nagradne igre.
Članak 16.
NADLEŽNOST SUDA
Sudjelovanjem u nagradnoj igri, sudionici su suglasni s ovim pravilima. U slučaju spora
nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 17.
PRAVILA NAGRADNE IGRE
Informacije o nagradnoj igri potrošači mogu pronaći na
a)
b)

internetskoj stranici nagradne.ozujsko.com
promotivnim materijalima nagradne igre izloženim na prodajnim mjestima

PRAVILA NAGRADNE IGRE bit će objavljena prije početka same nagradne igre na web
stranicama nagradne.ozujsko.com .
U Zagreb, 01. travnja 2018.

Trgovina na malo "Tony"

______________________

Suglasnost Ministarstva financija:
KLASA: UPI/I-460-02/18-01/284
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Zagreb, 30. travnja 2018.

