
Splošna pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri 

 »Nagradne testne vožnje Suzuki swift« 

 

1. Splošne določbe 

Organizator promocije in nagradne igre je MAGYAR SUZUKI Zrt., s sedežem na Madžarskem,  
Schwiedel Jozsef 52/A, H-2500 Esztergom, ID za DDV: HU10552821 (v nadaljevanju: 
organizator). 

Promocija in nagradna igra poteka od 6. februarja 2014 (od 12. ure CET- srednjeevropski 
čas) do 30. aprila 2014 (do 24. ure CET). 

2. Pogoji sodelovanja 

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije s stalnim 
bivališčem v Republiki Sloveniji z veljavnim vozniškim dovoljenjem.  

Osebe, ki so na kakršen koli način povezane z organizacijo in izvedbo nagradne igre, in sicer 
zaposleni pri podjetju MAGYAR SUZUKI Zrt. – podružnica v Sloveniji, pri pooblaščenih 
trgovcih in serviserjih Suzuki v Sloveniji in zaposleni pri podjetju Avanta ter njihovi ožji 
družinski člani (do vključno drugega kolena v ravni črti), ne smejo sodelovati v nagradni igri 
in niso upravičeni do nagrad.  

3. Kako sodelovati 
 
Sodelujejo lahko vsi polnoletni državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki 
Sloveniji in z veljavnim vozniškim dovoljenjem, ki bodo v obdobju razpisanih nagradnih 
testnih voženj (od 6. februarja 2014 (od 12. ure CET- srednjeevropski čas) do 30. aprila 
2014 (do 24. ure CET)) pri kateremkoli pooblaščenem trgovcu z vozili Suzuki v Sloveniji 
opravili testno vožnjo z vozilom Suzuki swift in, ki bodo pri trgovcu izpolnili in podpisali 
Suzuki podatkovno kartico za zbiranje osebnih podatkov strank. 
Nagradna igra ima dve nagradni obdobji, in sicer je prvo od 6. februarja 2014 do 31. marca 
2014, drugo pa od 1. aprila 2014 do 30. aprila 2014. 
Za vsako obdobje bodo v podjetju MAGYAR SUZUKI Zrt. – podružnica v Sloveniji (v 
nadaljevanju Podružnica) izžrebali po eno, spodaj opredeljeno nagrado.  

Izpolnjene in prejete podatkovne kartice, ki kršijo določbe slovenske zakonodaje, ne 
sodelujejo v tekmovanju. 
 
Za sodelovanje v nagradni igri nakup storitev ali izdelkov ni potreben. 
Sodelovanje je omogočeno vsem sodelujočim pod enakimi pogoji. 
 
4. Trajanje nagradne igre in nagradni sklad 

Promocija in nagradna igra poteka od 6. februarja 2014 (od 12. ure CET- srednjeevropski 
čas) do 30. aprila 2014 (do 24. ure CET). 



Žrebanje se bo opravilo v prostorih podružnice, 3. delovni dan po koncu posameznega 
obdobja nagradnih testnih voženj ob 10.00 uri, v prisotnosti vsaj dveh zaposlenih 
Podružnice. Žrebanje ne bo javno. Žrebanja se lahko udeležijo tudi predstavniki pooblaščenih 
trgovcev z vozili Suzuki v Sloveniji. Organizacijo in predajo nagrade izžrebanki/cu bo v 
pristojnosti Podružnice v Sloveniji. Podružnica bo novico o podelitvi nagrade s podatki o 
nagrajencu in s fotografijo predaje nagrade objavila na uradni spletni strani www.suzuki.si. 

Zapisnik žreba se hrani pri uradnem zastopniku organizatorja v Sloveniji. Za nagrado se 
najprej izžreba nagrajenca/ko in nato še rezervnega nagrajenca/ko, ki je upravičen/a do 
nagradne v primeru, ko prvotnemu nagrajencu/ki nagrade ni bilo možno podeliti 
(opredeljeno v 5. točki: »Prevzem nagrad«). 
 
Nagradni sklad: 
 
GLAVNA NAGRADA 
 
1 x tedenski uporaba vozila Suzuki swift 1.2 bencin 5vrat Deluxe s polnim tankom goriva 
 
 
Žrebanje nagrade: 

Nagrajenca/ko se izžreba izmed vseh udeležencev, ki so v promocijskem obdobju posredovali 
pravilno izpolnjeno podatkovno kartico. Žrebanje se izvede na način žreba naključne 
podatkovne kartice iz bobna, ob tem pa ima tisti/a, ki žreba, zakrit vid. 

Organizator si pridružuje pravico do sprememb ali predčasne zaključitve nagradne igre brez 
možnosti pritožb sodelujočih. Končni izid nagradne igre določi organizator in je dokončen.  

5. Prevzem nagrad 

Nagrajenka/ec bo z imenom in priimkom objavljen na spletnem mestu www.suzuki.si.  

Nagrajenka/ec bo obveščen tudi preko e-poštnega naslova, ki ga je posredoval ob svoji 
prijavi oz. preko pošte, v kolikor e-poštnega naslova ni posredoval/a.  

Nagrajenec/ka bo obveščen/a preko e-pošte na e-poštni naslov, ki jo bo posredoval/a ob 
svoji prijavi v roku petih delovnih dni po zaključenem žrebu (oz. na poštni naslov, v kolikor 
nagrajenka/ec e-poštnega naslova ni posredoval/a). V kolikor nagrajenec/ka, kljub potrditvi 
po obvestilu, nagrade ne prevzame v dogovorjenem roku (ki je lahko največ 30 dni od 
prejema vseh zahtevanih podatkov), do nagrade ni več upravičen/a in se le ta prenese na 
rezervnega nagrajenca/ko, ki bo takrat tudi obveščen o prejetju nagrade. Nagrajenec/ka je 
kot davčni zavezanec dolžan organizatorju sporočiti osnovne osebne podatke (ime in priimek, 
naslov, davčno številko in davčni urad). 

Nagrajenec/ka prevzame in vrne nagrado na naslovu Magyar Suzuki Zrt., Podružnica v 
Sloveniji, Poslovna cona A2, 4208 Šenčur. 

V kolikor nagrajenec/ka zahtevanih podatkov ne posreduje pravočasno, izgubi pravico do 
nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrad takšnim 
nagrajencem. 



Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Za nagrade, ki presegajo mejo obdavčljive 
vrednosti 42,00 EUR, je potrebno plačati dohodnino. Zavezanec za plačilo dohodnine je 
organizator nagradne igre.  

Organizator si pridružuje pravico do zavrnitve ali izključitve sodelujočih zaradi suma goljufije 
v nagradni igri ali nepolnoletnosti ob času registracije ali nezmožnosti podelitve nagrade 
zaradi napačno izpolnjenih podatkov s strani nagrajenca brez možnosti pritožbe.  

Nagrada ne more biti denarno izplačana ali zamenjana za druge nagrade.  

Zavrnjene ali nepodeljene nagrade so vrnjene organizatorju.  

Nagrada ni prenosljiva, prav tako pravice prevzema ni mogoče prenesti na tretjo osebo. 

Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov, razen opredeljenih v teh pravilih. 

7. Odgovornost 

Organizator ali njegovi zastopniki niso v nobenem primeru odgovorni za obtožbe, ki bi 
izhajale iz te nagradne igre.    

Pod nobenimi pogoji organizator ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, povezano s 
sodelovanjem v nagradni igri ali v zvezi s podeljevanjem nagrad. Vsakršna odgovornost 
organizatorja v zvezi s to nagradno igro je izključena.  

Organizator v ničemer ne prevzema odgovornosti za kakršne koli neželene posledice, ki bi jo 
sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali kakršne koli posledice ob koriščenju 
nagrad. 

V primeru kršitev ali domnevnih kršitev zgoraj navedenih pogojev, je vsak sodelujoči 
organizatorju in/ali tretjim odgovoren za vso nastalo škodo, organizator pa si v tem primeru 
pridržuje pravico, da brez kakršnih koli obveznosti sodelujočemu ne dovoli in/ali ga kadar koli 
med trajanjem nagradne igre izključi iz nadaljevanja nagradne igre. Ta določba velja tudi po 
preteku nagradne igre. 
 
Za vse morebitne zahtevke tretjih oseb v zvezi s prenosom pravic, vsak sodelujoči/a s prijavo 
na nagradno igro organizatorju jamči, da bo prevzel odgovornost iz tega naslova. 

8. Soglasja udeleženca 

Z udeležbo v nagradni igri in s strinjanjem s temi pravili nagradne igre vsak udeleženec/ka: 

- soglaša, da organizator v skladu s temi pravili nagradne igre javno objavi njegove 
osebne podatke v okviru objave nagrajencev, 

- izjavlja, da je seznanjen z Izjavo o zasebnosti in varovanju osebnih podatkov in 
soglaša, da organizator uporabi njegove osebne podatke v skladu s to Izjavo, kar 
vključuje tudi uporabo za namene neposrednega trženja. 

9. Končne določbe 



Organizator si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve Splošnih pravil in pogojev 
sodelovanja v nagradni igri, zato sodelujočim svetujemo njihovo redno spremljanje za 
morebitne spremembe, ki bodo objavljene na spletni strani Suzuki, www.suzuki.si. 

Vsa vprašanja v zvezi s promocijo in nagradno igro »Nagradne testne vožnje Suzuki swift« 
lahko naslovite na info@suzuki.si. 

V zvezi z rezultati nagradne igre organizator ne sprejema pritožb.  

Ničesar v povezavi s to nagradno igro ni dovoljeno reproducirati ali objavljati brez privolitve 
organizatorja.  

Iz nagradne igre in njenih rezultatov ne izhajajo nikakršne pravice.  

Za vse spore je pristojno Sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija. 

V Ljubljani, dne 6. februar 2014 

 


