Pet glavnih nagrad
Hišnega sejma
Osebni avto VW UP,
dva skuterja ZIP-50, Piaggio ter
dve mestni kolesi Townie 7D, Electra.
Vseh pet glavnih nagrad podarja diamantni pokrovitelj Hišnega sejma
podjetje Proadec, Portugalska.
Od ponedeljka, 28. aprila do petka, 16. maja 2014 boste ob nakupu izdelkov
v naših štirih trgovinah po Sloveniji, v vrednosti najmanj 200 € (164 € + DDV),
dobili tudi nagradni kupon, ki ga pravilno izpolnjenega lahko oddate v
zapečatene skrinje v Blažičevih trgovinah v Ljubljani, Mariboru, Murski
Soboti in Novem mestu.
Javno žrebanje, ob prisotnosti tričlanske komisije, bo v petek, 16. maja 2014
ob 18.00 in 19.00 uri, na dvorišču pred trgovino, Bravničarjeva 18, 1000
Ljubljana.
Komisija bo izžrebala 5 glavnih nagrad: avto, 2 skuterja in 2 kolesi.
Pogoj za pridobitev nagrad je pravilno in čitljivo izpolnjena srečka s
podpisom in številko računa.
V primeru, da izžrebanec ne bo prisoten na javnem žrebanju, bomo morali,
žal, izžrebati drugega, dokler ne najdemo prisotnega izžrebanca. Izžrebanec
se bo moral ob prejemu potrdila o dobljeni nagradi identificirati z osebnim
dokumentom.
Akontacijo dohodnine prve nagrade, ki znaša 25 % bruto vrednosti nagrade,
plača dobitnik.
Nagrajenec bo znan na dan žrebanja, saj bo lastnik nagrade postal izključno
tisti izžrebanec, ki bo prisoten na samem žrebanju na dvorišču trgovine
Blažič, Ljubljana in se bo zglasil pri komisiji ter prevzel potrdilo o nagradi.
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Blažič in njihovi
sorodniki prvega reda (oče, mati, sin, hči, brat, sestra, polbrat, polsestra) ter
zakonci ali partnerji.

Fotografije so simbolične.

Pravilnik nagradnega žrebanja
Organizator nagradne igre je podjetje
BLAŽIČ, robni trakovi, d.o.o., Bravničarjeva
ulica 18, 1000 Ljubljana. Nagradna igra se
organizira z namenom obdaritve zvestih
kupcev in promocije.
Nagradna igra poteka ob tretjem Hišnem
sejmu Blažič od ponedeljka, 28. aprila 2014,
od 7.00 ure do petka, 16. maja 2014, do
17.00 ure v trgovini Blažič v Ljubljani na
Bravničarjevi ulici 18 (do četrtka, 15. maja
2014 do konca delovnega časa Blažičevih
trgovin v Novem mestu, Mariboru in Murski
Soboti).
Nagradno žrebanje prispelih kuponov iz
vseh štirih Blažičevih trgovin bomo izvedli
na zadnji dan Hišnega sejma, 16. maja 2014,
ob 18.00 in 19.00 uri, na dvorišču pred
trgovino Blažič, Ljubljana.
V nagradni igri lahko sodelujejo vse
polnoletne fizične osebe s slovenskim
državljanstvom in pravne osebe s sedežem
v Sloveniji, ki v času od ponedeljka, 28.
aprila 2014, od 7.00 ure do petka, 16.
maja 2014, do 17.00 ure v trgovini Blažič

Ljubljana (v ostalih Blažičevih trgovinah
po Sloveniji do četrtka, 15. maja 2014, do
konca delovnega časa) opravijo nakup
v vrednosti najmanj 200 EUR z DDV (v
nadaljevanju nakup) ter na način, predpisan
s temi pravili, oddajo pravilno izpolnjen
nagradni kupon. Nakup v trgovinah
Blažič je pogoj za udeležbo v nagradnem
žrebanju. Kupon mora biti v celoti izpolnjen,
lastnoročno podpisan in čitljiv, tako, da
komisija lahko razbere navedene podatke
o kandidatu za nagrado ter številko računa,
ki dokazuje nakup. Če komisija ne more
razbrati zahtevanih podatkov ali če kupon
ni lastnoročno podpisan, neveljavni kupon
izloči in zapečati. Takšen kupon ne sodeluje
v nagradnem žrebanju. Pravilno izpolnjen
kupon mora vsebovati naslednje podatke o
kandidatu za nagrado:
• ime in priimek/ime podjetja, naslov/sedež
podjetja, poštna številka in pošta, številka
računa (obvezni podatki)
• telefonska številka, e-naslov, davčna
številka (neobvezni podatki).

V kolikor neobvezni podatki na kuponu
niso navedeni, se kupon kljub temu šteje za
pravilno izpolnjen. Če izžrebani nagrajenec
svoje davčne številke ni navedel na
nagradnem kuponu, jo mora predložiti ob
izjavi o sprejemu nagrade.

samem žrebanju, na dvorišču trgovine
Blažič Ljubljana in se bodo zglasili ter
prevzeli potrdilo o nagradi. Na pozvanega
izžrebanca bo komisija čakala 2 minuti, da
se odzove in prevzame potrdilo o dobitniku
nagrade.

Glavna nagrada je novi osebni avtomobil
VW UP, bele barve, letnik izdelave 2014, z
1.0-litrskim bencinskim motorjem, štirimi
vrati, klimo, potovalnim računalnikom,
bluetooth, navigacijskim sistemom ter
avtoradiem.

Če se izžrebanec ne odzove na poziv in
ne prevzame potrdila takoj, se žrebanje
nadaljuje tako, da bo organizator izžrebal
naslednjega izžrebanca in ga pozval k
prevzemu nagrade. Končni nagrajenci bodo
tisti, ki bodo izžrebani in bodo prevzeli
potrdilo o nagradi. V nagradni igri ne smejo
sodelovati zaposleni v podjetju Blažič in
njihovi sorodniki prvega reda (oče, mati,
sin, hči, brat, sestra, polbrat, polsestra) ter
zakonci ali partnerji.

Druga in tretja nagrada sta dva nova
skuterja ZIP-50, Piaggio, zastopnika PVG.
Četrta in peta nagrada sta dve mestni kolesi
Townie 7D, Electra, zastopnika.
Akontacijo dohodnine prve nagrade, ki
znaša 25 % bruto vrednosti nagrade, plača
dobitnik. Nagrade ni mogoče prenesti na
drugo osebo, je zamenjati ali zahtevati
njeno izplačilo v gotovini.
Nagrajenci bodo znani na dan žrebanja,
saj bodo lastniki nagrad postali izključno
tisti izžrebanci, ki bodo prisotni na

Pravila nagradne igre so objavljena na
vhodih v vse štiri Blažičeve trgovine v
Sloveniji in na spletni strani podjetja
Blažič, robni trakovi, d.o.o. (www.blazic.
eu). Za morebitna vprašanja se sodelujoči
lahko obrnejo na osebje v trgovinah ali na
elektronski naslov mitja.gruden@blazic.eu.
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