Pravila in pogoji mesečnega nagradnega žrebanja za telefonski aparat LG KM900 ARENA in druge
nagrade
Organizator nagradne igre je družba TOČKASI d.o.o., Stegne 11 B, 1000 Ljubljana.
1. Potek nagradne igre
V nagradni igri za pridobitev mobilnega telefonskega aparata LG KM900 ARENA in drugih atraktivnih
praktičnih nagrad bo sodeloval vsak uporabnik TOČKE, ki bo ob prijavi v TOČKO posredoval vse
podatke ter se identificiral.
Nagrado bo prejel izžrebanec, ki bo v času žrebanja izpolnjeval pogoje, navedene v teh pravilih in
pogojih nagradne igre.
2. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra bo potekala v času od 20. 11. 2009 do 20. 12. 2009.
V žrebanje bodo vključeni vsi uporabniki TOČKE, ki se bodo v skladu s temi pravili prijavili v TOČKO od
20. 11. 2009 do vključno 20. 12. 2009. Organizator bo izvedel nagradno žrebanje dne 21.12. 2009.
3. Nagrade, žrebanje in obveščanje
Nagradni sklad:
- 1x LG KM900 Arena
- 2 x naramna torba
- 3 x 100 točk na virtualnem računu uporabnika TOČKE
- 80 x praktična nagrada
Žrebanje bo izvedeno v prostorih družbe TOČKASI d.o.o., Stegne 11 B, 1000 Ljubljana.
Denarno izplačilo vrednosti nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretje osebe, prav tako ni
možna menjava nagrad.
Družba TOČKASI d.o.o. bo od navedene vrednosti nagrade odvedla akontacijo dohodnine v skladu z
veljavnimi predpisi.
Podatki o nagrajencih, pravila ter pogoji nagradne igre so objavljeni na spletni strani www.tocka.si.

S prijavo v TOČKO uporabnik poda tudi soglasje za javno objavo njegovih podatkov na spletni strani
www.tocka.si v primeru, da je izžreban.
Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni z brezplačnim SMS-om. Podatki o prejemnikih nagrad bodo
shranjeni tudi na sedežu družbe TOČKASI d.o.o., Stegne 11 B, 1000 Ljubljana skupaj z zapisnikom
komisije.
Če izžrebanemu nagrajencu ni mogoče izročiti nagrade v roku 30 dni po žrebanju, izgubi pravico do
nagrade.
4. Varovanje osebnih podatkov
S sodelovanjem v nagradni igri vsak sodelujoči soglaša tudi s pogoji in pravili nagradne igre,
objavljenimi na www.tocka.si . Vsi zahtevani osebni podatki omogočajo izvedbo nagradne igre in
podelitev nagrad.
Če se ugotovi, da izžrebanec ni navedel svojih osebnih podatkov ali jih ni navedel pravilno in tega ne
stori v roku 5 dni po žrebanju, izgubi pravico do nagrade.
Družba TOČKASI d.o.o. se zavezuje, da bo osebne podatke skrbno varovala in jih uporabljala v skladu s
svojo politiko zasebnosti in upoštevala ter spoštovala vsa določila Zakona o varstvu osebnih podatkov.
5. Pridržki
Družba TOČKASI d.o.o. ne odgovarja za škodo, ki bi jo morda utrpel v nagradni igri izžrebani
nagrajenec, za katerega bi se naknadno ugotovilo, da ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v nagradni
igri.
Za kvaliteto izdelkov, ki bodo podeljeni in za garancijske pogoje odgovarja proizvajalec.
6. Odgovornost
Organizator nagradne igre družba TOČKASI d.o.o., prevzema odgovornost za izvedbo nagradne igre,
dostavo nagrade in s tem povezanimi vprašanji.
7. Reklamacije in vprašanja
V primeru reklamacij in težav, povezanih s potekom nagradne igre ter nagradami, lahko pošljete
pritožbo ali pripombe na e-naslov info@tocka.si ali brezplačno pokličete Center za pomoč
uporabnikom TOČKE na 080 3388.

