
                                                                                                                                    

 

 
 
 

PRAVILNIK NAGRADNE IGRE  NA AVTOSALONU LJUBLJANA 2017 

 
1. člen 
 
Nagradna igra (v nadaljevanju igra) poteka za namene promocije in povečevanja števila zavarovancev Zavarovalnice 
Sava, d.d., ki igro organizira in izvaja. 
 
2. člen 
Igra bo potekala na sejmu Avtosalon Ljubljana 2017 na Gospodarskem razstavišču od 29. 3. do 2. 4. 2017. 
 
3. člen 
V nagradni igri imajo pravico sodelovati vsi državljani Republike Slovenije, ki izpolnijo letak za sodelovanje na 
dogodku med 29. 3. in 2. 4. 2017. Iz nagradne igre so izvzeti zaposleni v Zavarovalnici Sava, d.d., in njihovi ožji 
družinski člani ter tisti, ki so kakorkoli vključeni v organizacijo nagradne igre. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri so 
na elektronskem obrazcu izpolnjeni podatki sodelujočega: ime, priimek, naslov, datum rojstva, datum poteka 
avtomobilskega zavarovanja in elektronski naslov. 
 
4. člen 
Podatki se shranjujejo v elektronski obliki. 
 
5. člen 
Med sodelujoče bomo z žrebanjem podelili 10 bonov za gorivo v vrednosti 40,00 evrov. Nagrada ni zamenljiva ali 
izplačljiva v denarju. Nagrajenec vse stroške, povezane s prevzemom nagrade ali morebitne druge dajatve, 
opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije sam. 
 
6. člen 
Z izpolnitvijo in potrditvijo elektronskega obrazca sodelujoči Zavarovalnici Sava, d. d., Cankarjeva 3, 2000 Maribor 
dovoli, da skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov na obrazcu vpisane podatke obdeluje v svojih zbirkah in 
jih uporablja za statistično obdelavo in pošiljanje oglasnega gradiva. Nagrajenci soglašajo, da se njihovi osebni 
podatki objavijo na spletni strani www.zav-sava.si. 
 
7. člen 
Žrebanje nagrajencev ni javno in bomo do 4. aprila 2017 izvedli na PE Ljubljana, Dunajska cesta 8, 
1000 Ljubljana. Žrebanje bo izvedla tričlanska komisija – vsi trije zaposleni v podjetju 
organizatorja nagradne igre. Komisija o žrebanju vodi zapisnik. Rezultate nagradnega žrebanja bomo javno objavili v 
roku sedmih dni po žrebanju na spletni strani www.zav-sava.si, nagrajence pa bomo o prejemu nagrade obvestili po 
pošti. 
 
8. člen 
Zavarovalnica Sava, d. d., si pridržuje pravico do sprememb tega pravilnika. Pravilnik se v takem primeru dopolni z 
aneksom. Pravila veljajo od vključno 29. marca 2017. 
 
 
Maribor, 29. marec 2017 


