“MAGNA UTRKA”
Odredbe i uvjeti natječaja (2017)

I. Opće odredbe i uvjeti:
1. Natječaj „MAGNA UTRKA‟ organizira Grundfos Sales Croatia d.o.o. Predstavništvo u BIH
u daljnjem tekstu “Organizator”.
2. Natječaj se odnosi na MAGNA3 Grundfos pumpe.
3. Pravila Natječaja primjenjuju se na Grundfos pumpe prodane u Bosni i Hercegovini u razdoblju od
01. 03. 2017. do 30. 06. 2017. (što je zadnji datum zaprimanja prijava za sudjelovanje).
4. Glavni cilj / predmet Natječaja je da se poveća prodaja Grundfos pumpi za grijanje i da se nagrade
najbolji Instalateri Grundfos pumpi, kao i da se poboljša njihovo znanje o inovativnim tehnologijama i
proizvodima iz Grundfosa.
6. Grundfos Sales Croatia d.o.o. Predstavništvo u Bosni i Hercegovini se obavezuje dati Glavnu
nagradu kao i druge nagrade u skladu sa BIH zakonom.

II. Sudionici natječaja.
1. Natječaj je otvoren za INSTALATERE Grundfos pumpi u BIH koji kupuju i instaliraju Grundfos
pumpe, na koje se odnosi ovaj Natječaj, u vezi s obavljanjem njihovog posla tj. isključivo
poslovni subjekti – fizičke osobe ili pravne osobe i organizacijski subjekti koji nisu pravne
osobe, ali koji posluju po BIH zakonu.
2. Djelatnici Organizatora ili bilo koje područne tvrtke uključene u organizaciju i vođenje
Natječaja, ovlašteni Grundfos trgovci kao i maloljetne osobe ne mogu sudjelovati u ovom
Natječaju.
3. Sudjelovanjem u Natječaju prihvataju se ove odredbe i uvjeti.

III. Odredbe i uvjeti
1. Da bi se sudjelovalo u Natječaju potrebno je:
a) u razdoblju od 01. 03. 2017. pa do 30. 06. 2017. aktivno sudjelovati u kupnji i instaliranju Grundfos
pumpi za grijanje, a koje su predmet ovog natječaja.
b) počevši od 01. 03. 2017. registrirati pumpe kupljene u periodu od 01.03. do 30.06.2017. na
registracijskoj stranici www.magnarace.com
c) registrirati kupovinu MAGNA3 pumpi za grijanje na www.magnarace.com
d) Formular za registraciju uključuje sljedeće informacije koje su neophodne za njegovu valjanost i za
potvrdu ostvarene kupovine u svrhu dobijanja nagrade:
–
–

ime
e-mail

–
–
–
–
–
–
–

broj telefona
grad
naziv trgovine gdje ste kupili pumpe
mjesto gdje ste kupili pumpe
broj i datum računa
tip kupljenih pumpi
broj kupljenih pumpi

e) Unos podataka može se izvršiti isključivo nakon kupnje Grundfos MAGNA3 pumpi koje su predmet
Natječaja.
f) Registrirati možete najmanje jednu kupovinu pumpi za grijanje koje su predmet Natječaja.
g) Sudionici Natječaja trebaju čuvati kopije računa kao potvrdu kupljenih pumpi po Natječaju i predočiti
ih kada Organizator to od njih zatraži.

IV. Nagrade i postupci za izbor pobjednika:
1. Mjesečna nagrada
i.

1 Sudionik, koji će kupiti i registrirati najveći broj MAGNA3 pumpi za vrijeme prve
faze Natječaja u skladu sa svim uvjetima kampanje (prva faza započinje 01. 04. i
završava 30. 04. 2017.), dobit će mjesečnu nagradu - automobilski navigacijski
sistem (GPS). Da bi se kvalificiralo za mjesečnu nagradu, potrebno je najmanje
6 MAGNA3 pumpi.

ii.

1 Sudionik, koji će kupiti i registrirati najveći broj MAGNA3 pumpi za vrijeme druge
faze Natječaja u skladu sa svim uvjetima kampanje (druga faza započinje 01. 05. i
završava 31. 05. 2017.), dobit će mjesečnu nagradu – automobilski navigacijski
sistem (GPS). Da bi se kvalificiralo za mjesečnu nagradu, potrebno je najmanje
6 MAGNA3 pumpi.

iii.

1 Sudionik, koji će kupiti i registrirati najveći broj MAGNA3 pumpi za vrijeme treće
faze Natječaja u skladu sa svim uvjetima kampanje (treća faza započinje 01. 06. i
završava 30. 06. 2017.) dobit će mjesečnu nagradu – automobilski navigacijski
sistem (GPS). Da bi se kvalificiralo za mjesečnu nagradu, potrebno je najmanje
6 MAGNA3 pumpi.

2. Velika nagrada
i.
Tri Sudionika Natječaja “MAGNA UTRKA”, u skladu sa svim uvjetima kampanje, koji –
za vrijeme trajanja Natječaja (01. 03. 2017. do 30. 06. 2017.) – kupe i registriraju
potrebnu količinu pumpi u skladu sa propisima Natječaja, sudjelovat će u
dvodnevnom putovanju u Budimpeštu, Mađarska i posjetit će Mađarski Grand
Prix 2017 Formule 1, Hungaroring, na trošak Organizatora. Organizator pokriva
troškove smještaja i puta, hrane i boravka u hotelima te atrakcija u skladu sa
programom, koji je prikazan Pobjednicima. Da bi se kvalificiralo za veliku nagradu,
potrebno je najmanje 50 kupljenih i registriranih MAGNA3 pumpi.
3. U slučaju više Sudionika koji ispunjavaju uvjete za putovanje u Budimpeštu, Mađarska, i
posjetu Mađarskom Grand Prix 2017 Formule 1 (Sudionici imaju istu količinu kupljenih i
registriranih MAGNA3 pumpi u skladu sa pravilima Natječaja), o putovanju će odlučiti
vremenski period u kojem je pojedini Sudionik kupio odnosno registrirao pumpe – tj.
putovanje će osigurati onaj Sudionik koji je kupio i registrirao pumpe u kraćem vremenu.
4. U slučaju više Sudionika koji ispunjavaju uvjete za nagrade u skladu sa točkama I, II, III
Propisa (tj. Sudionici imaju istu količinu kupljenih i registriranih MAGNA3 pumpi u skladu
sa pravilima Natječaja), o dodjeli nagrada odlučit će vremenski period u kojem je pojedini

Sudionik kupio odnosno registrirao pumpe – tj. nagradu osigurava Sudionik koji je kupio i
registrirao pumpe u kraćem vremenu.
5. Nagrade navedene u točkama 1,2,3,4 &IV bit će dostavljene Sudionicima koji ispunjavaju
uvjete poštom ili osobno - po predstavniku Grundfosa, najkasnije 30 dana od datuma
završetka raznih faza Natječaja
V. Završni propisi
1. Prigovore u vezi sa Natječajem treba dostaviti na lokalnu e-mail adresu
ipeljto@grundfos.com najkasnije do 06. 07. 2017.
2. Objavljivanje preliminarnih rezultata, tj. imena Sudionika koji ispunjavaju uvjete za
nagradu - putovanje u Budimpeštu, Mađarska i posjet Mađarskom Grand Prix 2017
Formule 1, bit će najkasnije 03. 07. 2017. Pobjednik će biti obaviješten elektroničkom
poštom, telefonski i poštom. Objavljivanje konačnih rezultata Natječaja uslijedit će
najkasnije 08. 07. 2017. nakon provjere računa kojima se potvrđuje kupovina, a u skladu
sa pravilima Natječaja.
3. Organizator Natječaja zadržava pravo izvršiti izmjene odredbi i uvjeta za vrijeme
Natječaja. Izmjene stupaju na snagu nakon 7 dana od obavijesti o tim izmjenama, koje je
Organizator napisao i poslao svim Sudionicima.

4. Sudionici imaju pravo ne prihvatiti izmjene odredbi i uvjeta i shodno tome povući se iz
Natječaja. U tom slučaju Sudionik je dužan dostaviti pismenu izjavu u roku od 7 dana od
prijema informacije o izmjenama.
5. Organizator zadržava pravo završiti Natječaj u bilo koje vrijeme za vrijeme Natječaja, o
čemu će Sudionici biti obaviješteni napismeno. U tom slučaju, Sudionici nemaju pravo na
tužbu.
6. Sudionici ne mogu prenijeti prava na rezultate Natječaja na bilo koju treću osobu bez
saglasnosti Organizatora.
7. Organizator Grundfos Sales Croatia, Predstavništvo u BIH nije odgovoran za otkazivanje
ili odgodu putovanja, niti za mjesto boravka tj. za razloge koji su izvan kontrole
Organizatora.
8. Organizator Grundfos Sales Croatia, Predstavništvo u BIH nije odgovoran za usluge koje
pružaju treće strane, posebno davatelji poštanskih i transportnih usluga, prijevoznici, te
davatelji komunikacijskih usluga, uključujući osiguranje pristupa Internetu.
9. Organizator Grundfos Sales Croatia, Predstavništvo u BIH nije odgovoran za bilo koji
incident koji bi mogao spriječiti ispravno odvijanje Natječaja, a kojeg nije bilo moguće
predvidjeti niti spriječiti.
10. Organizator zadržava pravo isključiti Sudionika iz Natječaja i odbiti davanje nagrade u
slučaju osnovane sumnje – kada je Sudionik prekršio odredbe ovih Propisa, posebno u
slučaju davanja lažnih ili nepotpunih podataka.
11. Zbog same prirode Natječaja, reguliranje zakonskih obveza je dužnost Sudionika.

12. Informacije bilo koje vrste o Natječaju mogu se dobiti na telefon broj 033/ 592 480, kontakt
osoba Ivana Peljto, radnim danom od 9 – 16 sati te elektroničkom poštom na
ipeljto@grundfos.com
13. Dostavljena Nagrada može malo varirati od Nagrade prezentirane u Natječaju, ali njezina
vrijednost ne može zbog toga biti umanjena.
14. Odredbe i uvjeti Natječaja su jedini pravno obvezujući dokument. Reklamni i promotivni
materijali su isključivo za davanje informacija.
15. Svi sporovi i tužbe u vezi sa Natječajem bit će podložni sudu koji ima nadležnost nad
sjedištem Organizatora.
16. Za pitanja koja nisu regulirana odredbama i uvjetima Natječaja mjerodavan je zakon u
Bosni i Hercegovini.

