
PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI 

BMW A COSMOS 

 

 

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE  

 

V skladu s temi pravili organizator R Trženje d.o.o. (v nadaljevanju: organizator), na 

naslovu Jakopičeva 18, 1230 Domžale, organizira nagradno igro (v nadaljevanju: 

nagradna igra). Pokrovitelj nagradne igre je A-Cosmos d.d., Celovška cesta 182, 

Ljubljana,  (v nadaljevanju pokrovitelj).  

 

Nagradna igra bo potekala od  07.04.2017 do 28.04.2017, v času od 06:00 do 

18:00. Pravila so javno objavljena na spletni strani www.radiohit.si. 

 

 

2. POGOJI SODELOVANJA  

 

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe, ne glede na kraj 

stalnega prebivališča. V nagradni igri ne smejo sodelovati redno ali pogodbeno 

zaposleni delavci R Trženje d. o. o. ali njihovi ožji družinski člani in tisti, ki so 

kakorkoli vključeni v organizacijo nagradne igre, niti zaposleni in ožji družinski člani 

pokrovitelja. 

 

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 v zvezi z 

nagradno igro.  

 

 

3. NAČIN SODELOVANJA IN NAGRADE 

 

Na spletni strani Radia HIT poslušalci s pomočjo spletne prijavnice oddajo 

svojo oceno koliko kilometrov sta Marjan in Jaka prevozila na Tedenskem 

BMW izletu. 

 

Tako se poslušalci kvalificirajo za sodelovanje v nagradni igri. Voditelji med 

prijavljenimi kličejo poslušalca, ki je bil najbliže prevoženim kilometrom.  

 

V primeru, da se najbližji prijavljeni ne javi, voditelj nadaljuje s klici in kliče 

naslednjega po vrsti, ki je posredoval drugo najbližjo oceno kilometrov. 

 

Prijavljeni poslušalec, ki se javi na klic voditelja in poda enak odgovor o 

številu kilometrov, ki je napisal v prijavnico. Prejme tedensko nagrado, 

BMW razvajanje, vikend vožnje z BMW-jem iz podjetja A-Cosmos. 

 

 

Med VSEMI prejetimi prijavami pa se na koncu nagradne igre (28. 04. 2018) 

izžreba srečnega nagrajenca, ki prejme glavno nagrado, šest mesecev 

vožnje z BMW-jem iz podjetja A-Cosmos. 

 

 

 

 

 

 

http://www.radiohit.si/


 

 

Dohodnino, vključno z akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge 

dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije pokrovitelj. 

 

Nagrajenec krije vse stroške povezane s prevzemom nagrade (morebitne potne 

stroške ipd.).  Prav tako se nagrajenci strinjajo in so seznanjeni s tem, da se s 

prejemom nagrade lahko uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem primeru vso 

finančno odgovornost in posledice nosijo sami. 

 

 

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali kakršno koli drugo nagrado. Nagrajenec 

prevzame nagrado na sedežu podjetja A Cosmos, Celovška cesta 182, Ljubljana, kjer 

se s pokroviteljem direktno dogovori in seznani o vseh ostalih pogojih prevzema in 

koriščenja nagrade.   

 

 

 

4. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

 

Ob prijavi k sodelovanju sodelujoči izpolni obrazec, v katerega vnese svoje osebne 

podatke in davčno številko. 

 

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, 

varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih ne bo posredoval 

tretjim osebam, razen pokrovitelju nagradne igre in izključno za njegove namene 

obveščanja o njegovi lastni promocij. Radio Hit lahko uporablja osebne podatke 

sodelujočih, ki jih bo zbral v tej nagradni igri, tudi za namene promocije Radia Hit v 

skladu z določbami 72. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov. 

 

 

5. REKLAMACIJE 

 

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

pošljete na elektronski naslov: tilen.cencelj@radiohit.si 

 

  

6. DODATNE INFORMACIJE 

 

Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo. 

Organizator ima pravico umakniti ali dopolniti pogoje sodelovanja v nagradni akciji, 

ki jo ustvarja.  

 

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja in soglaša s pogoji te nagradne 

igre.  

 

Domžale, 06.04.2018 

 


