“MAGNA RACING”
Pogoji sodelovanja v nagradni igri (2017)

I. Splošni pogoji sodelovanja:
1. Nagradno igro “MAGNA RACING” organizira Grundfos Ljubljana, d.o.o. (v nadaljevanju
“Organizator”).
2. Nagradna igra velja za naslednje črpalke:
–

MAGNA 3 - navojna črpalka ali prirobnična črpalka

3. Pravila nagradne igre veljajo za črpalke kupljene v Sloveniji, v času od 1.3. – 30.6.2017.
4. Predmet nagradne igre je povečanje prodaje črpalk za ogrevanje Grundfos in nagrajevanje
najboljših kupcev/inštalaterjev Grundfos črpalk, izboljšanje njihovega poznavanja o inovativnih
tehnologijah in proizvodih Grundfos.
5. Grundfos Ljubljana, d.o.o. se obvezuje podeliti glavno nagrado in druge nagrade skladno s
slovensko zakonodajo.

II. Kdo lahko sodeluje?
1. Nagradna igra je namenjen inštalaterjem, ki kupujejo in vgrajujejo črpalke Grundfos v
Sloveniji, ki so del nagradne igre (izključno poslovni subjekti – fizične ali pravne osebe in
organizacijski subjekti, ki niso pravne osebe ali poslujejo po slovenski zakonodaji).
2. Organizator in njegovo zaposleni (ter njegova pooblaščena podjetja), ki sodelujejo pri
organizaciji in izvedbi nagradne igre, Grundfos pooblaščeni trgovci in mladoletne osebe NE
smejo sodelovati v tej nagradni igri.
3. Sprejemanje splošnih pogojev sodelovanja v nagradni igri.

III. Zahteve sodelovanja
Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno:
a) V času 1.3. – 30.6.2017 aktivno sodelovati pri nakupih in vgradnji Grundfos črpalk za ogrevanje, ki
so predmet te nagradne igre.
b) Registracija kupljenih črpalk od 1.3. - 30.6.2017 na spletni strani: www.magnarace.com.
c) Potrditev nakupa registriraanih črpalk s strani Grundfosa.
d) Obrazec za registracijo vključuje sledeče informacij, ki so obvezne za registracijo in za potrditev
kupljenih črpalk ter sodelovanje v nagradni igri:
–
–
–
–

ime
e-mail
telefonska številka
kraj

–
–
–
–
–

naziv trgovine, kjer ste kupili črpalke
kraj nakupa črpalke
številka in datum izdaje računa
tip kupljenih črpalk
število kupljenih črpalk

e) Vnos podatkov se lahko izvede izključno po nakupu črpalk Grundfos MAGNA, ki so predmet
nagradne igre.
f) Registrirate lahko minimalno 1 nakup črpalke, ki je predmet nagradne igre.
g) Sodelujoči morajo hraniti kopije računa kupljenih črpalk v času nagradne igre in jih na zahtevo
Organizatorja tudi predložiti.
IV. Nagrade in postopek za izbor nagrajenca:
1. Darila:
Z registracijo 3x MAGNA3 ali 6x MAGNA3 lahko prejmete darilo – Multitool (3x MAGNA3) ali
pa komunikacijski vmesnik (6x MAGNA3). Ni možno prejeti obe darili za iste črpalke.
2. Mesečna nagrada
i.
1 sodelujoči, ki bo osvojil najvišje število točk v prvi fazi nagradne igre in le-te potrdil
v skladu s pogoji nagradne igre (prva faza traja od 1.-31.3.2017), prejme mesečno
nagrado – navigacijo za avtomobil (GPS). Za kvalifikacijo mesečne nagrade,
potrebujete najmanj 6 črpalk.
ii.

1 sodelujoči, ki bo prejel največ točk v drugi fazi nagradne igre in le-te potrdil v
skladu z nagradno igro (druga faza traja od 1.-30.4.2017), prejme mesečno nagrado –
navigacijo za avtomobil (GPS). Za kvalifikacijo mesečne nagrade, potrebujete
najmanj 6 črpalk.

iii.

1 sodelujoči, ki bo prejel največje število točk v tretji fazi nagradne igre in le-te potrdil
v skladu z nagradno igro (druga faza traja od 1.-31.5.2017) prejme mesečno nagrado
– navigacijo za avtomobil (GPS). Za kvalifikacijo mesečne nagrade, potrebujete
najmanj 6 črpalk.

iv.

1 sodelujoči, ki bo prejel največje število točk v tretji fazi nagradne igre in le-te potrdil
v skladu z nagradno igro (druga faza traja od 1.-30.6.2017) prejme mesečno nagrado
– navigacijo za avtomobil (GPS). Za kvalifikacijo mesečne nagrade, potrebujete
najmanj 6 črpalk.

3. Glavna nagrada
i.
Trije sodelujoči v nagradni igri “MAGNA RACING”, v skladu s pogoji nagradne igre, ki
so v času nagradne igre (1.3. – 30.6.2017) zbrali največje število točk in le-te potrdili v
skladu z nagradno igro, sodelujejo v dvodnevnem potovanju v Budimpešto
(Madžarska), se udeležijo tekmovanja Madžarski Grand Prix 2017 Formule 1,
Hungaroring, na stroške Organizatorja. Organizator krije stroške namestitve,
prevoza, hrane, bivanja v skladu s programom, ki je predstavljen zmagovalcem. Za
kvalifikacijo za veliko nagrado, je potrebno pridobiti najmanj 50 točk.
4. V primeru, da več sodelujočih izpolnjuje pogoje za potovanje v Budimpešto (Madžarska)
in udeležbo na Madžarskem Grand Prix 2017 Formule 1 (sodelujoči, ki imajo isto število
zbranih točk, v skladu s pogoji nagradne igre), prejme glavno nagrado tisti, ki je v
najkrajšem času zbral največje število točk.
5. V primeru, da je za točke od I-IV več sodelujočih z istim številom točk, dobi nagrado tisti,
ki je v krajšem času zbral večje število točk.

6. Nagrade navedene v točkah 1,2,3,4 &IV bodo upravičenci prejeli po pošti ali osebno od
predstavnika Grundfosa, najkasneje 30 dni od zaključka posamezne faze.

IV. Končna določila
1. Ugovore v zvezi z nagradno igro lahko pošljete na mhribljan@grundfos.com do 6.7.2017.
2. Rezultati sodelujočih, ki izpolnjujejo zahteve za glavno nagrado - potovanje v Budimpešto
(Madžarska) in obisk Madžarskega Grand Prix 2017 Formule 1, bodo znani najkasneje do
5.7.2017. Zmagovalec nagradne igre bo obveščen po telefonu, e-mailu in običajni pošti.
Objava končnih rezultatov bo 9.7.2017, po preverjanju računov, ki potrjujejo nakup črpalk
v okviru nagradne igre.
3. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da spremeni pogoje sodelovanja v
nagradni igri tekom le-te. Spremembe stopijo v veljavo 7 dni po objavi in obvestilu vseh
sodelujočih.
4. Sodelujoči imajo pravico zavrniti te zahteve in se skladno s tem umakniti iz nagradne igre.
V tem primeru mora sodelujoči poslati pismeno odpoved iz sodelovanja v nagradni igri, 7
dni po objavi sprememb nagradne igre.
5. Organizator si pridržuje pravico, da zaključi nagradno igro kadarkoli v času trajanja
nagradne igre, brez možne pritožbe sodelujočih. O prekinitvi nagradne igre bodo
sodelujoči pismeno obveščeni.
6. Sodelujoči ne more prenesti svoje nagrade na drugo osebo brez soglasja Organizatorja.
7. Organizator Grundfos Ljubljana, d.o.o. ni odgovoren za odpoved potovanja ali odpovedi
nočitve, iz kateregakoli razloga, za katerega Organizator ni odgovoren.
8. Organizator Grundfos Ljubljana, d.o.o. ni odgovoren za usluge, ki se tičejo tretje osebe,
izvajalce poštnih, transportnih, komunikacijskih uslug, prevoznikov ali zagotavljanja
pristopa na internet.
9. Organizator Grundfos Ljubljana, d.o.o. ni odgovoren za incidente, ki bi se lahko zgodili v
času poteka nagradne igre in jih ni bilo mogoče predvideti in preprečiti.
10. Organizator si pridržuje pravico do izključitve sodelujočih iz nagradne igre v primeru suma
na kršitve pogojev sodelovanja v nagradni igri, posredovanja nepopolnih ali lažnih
podatkov.
11. Zaradi narave nagradne igre mora sodelujoči sam regulirati zakonske obveze.
12. Informacije v zvezi z nagradno igre dobite na 01 568 06 11 ali po e-mailu
mhribljan@grundfos.com.
13. Podarjena nagrada lahko malenkost odstopa od nagrade, predstavljene v nagradni igri.
Vendar njena vrednost ostaja enaka.
14. Splošni pogoji nagradne igre so edini pravno obvezujoči dokument. Promocijski material
je zgolj informativne narave.
15. Vsi spori in tožbe v zvezi z nagradno igro bodo predloženi okrajnemu sodišču, ki je
pristojno v kraju sedeža Organizatorja.
16. Za vprašanja, ki niso navedena v splošnih pogojih nagradne igre, se upošteva lokalne
zakone Republike Slovenije.

