
PRAVILA IN POGOJI ZA SODELOVANJE V PRODAJNI AKCIJI MIKI MIŠKA IN PRIJATELJI IN
NAGRADNI IGRI ZA VIKEND V PARIZU

1. Organizator prodajne akcije je OMV
Slovenija, d. o. o., Ulica 15. maja 19, 6000
Koper (v nadaljevanju organizator).

2. Prodajna akcija kolekcije MIKI MIŠKA IN
PRIJATELJI  poteka od 1. 3. 2023 do vključno 11. 6.
2023, pri čemer se bonus nalepke zbirajo od 1. 3.
2023 do vključno 4. 6. 2023, zbirne kupone pa je
mogoče unovčiti do vključno 11. 6. 2023 oz. do
prodaje zalog, kar nastopi prej. V primeru prodaje
vseh zalog pred 11. 6. 2023 bo organizator
prodajne akcije o prenehanju prodajne akcije kupce
nemudoma obvestil preko spletne strani
www.omv.si. Prodajna akcija je prodajna akcija v
reklamne namene.

3. Prodajna akcija poteka na maloprodajnih
bencinskih servisih OMV v Sloveniji z oznako OMV,
na katerih  se opravlja prodaja z osebjem in ne velja
na servisih brez trgovinskega dela ali na
brezosebnih samopostrežnih servisih OMV, Avanti
in Diskont. Seznam bencinskih servisov je objavljen
na spletni strani www.omv.si.

4. Za vsak nakup v vrednosti nad 10 € na bencinskih
servisih OMV kupec prejme eno bonus nalepko
zelene barve. Od 10 do 19,99 € prejme 1 nalepko,
od 20 do 29,99 € prejme 2 nalepki. Za vsak
nadaljnji nakup v vrednosti 10 € prejme dodatno
nalepko zelene barve.
Vozniki večjih vozil prejmejo ob nakupu modro
bonus nalepko za vsak nakup v vrednosti nad 50 €.
Od 50 € do 99,99 € prejmejo 1 nalepko modre
barve, od 100 € do 149,99 € prejmejo 2 nalepki
modre barve. Za vsak nadaljnji nakup v vrednosti
50 € prejmejo dodatno nalepko modre barve. Za
večje vozilo se štejejo vsa vozila s prostornino
rezervoarja več kot 100 litrov. Organizator lahko za
določeno obdobje podeli kupcem tudi več nalepk
(npr. dvojno število) kot je to navedeno v točki 4..
O tem kupce obvesti prek spletne strani in na
prodajnih mestih oz. drugih kanalih obveščanja,
kot je aplikacija OMV SMILE & DRIVE, preko pošte
ali e-pošte članom Kluba OMV SMILE & DRIVE ipd.

Nalepk se ne izdajajo ob nakupih na  brezosebnih
samopostrežnih servisih OMV, Avanti in Diskont ter
na bencinskih servisih OMV za nakup tobačnih
izdelkov in storitev iz avtomatov, poštnih storitev,
plačevanja položnic in ob uporabi storitve Multi
točka, za opravljene nakupe na agregatu Hitri
nakup ter za nakupe preko prenosnega plačilnega
aparata brez skeniranja kartice OMV SMILE&DRIVE
ter za nakupe storitev in izdelkov, za katere

zakonodaja omejuje ali prepoveduje izvajanje
marketinških aktivnosti.

5. Kupci na bencinskih servisih OMV v Sloveniji, ki
sodelujejo v prodajni akciji kolekcije MIKI MIŠKA IN
PRIJATELJI, prejmejo zbirni kupon, ki služi za
zbiranje in lepljenje bonus nalepk. Ko je na zbirnem
kuponu zbranih in nalepljenih 20 bonus nalepk
zelene ali modre barve, je omogočen nakup ene od
izdelkov kolekcije MIKI MIŠKA IN PRIJATELJI po
akcijski ceni.
Člani Kluba OMV SMILE & DRIVE ugodnost nakupa
enega izdelka iz kolekcije MIKI MIŠKA IN PRIJATELJI
uveljavijo ob izročitvi zbirnega kupona z
nalepljenimi 10 bonus nalepkami zelene ali modre
barve in unovčenjem ustreznega števila točk
zvestobe iz svoje kartice zvestobe OMV SMILE &
DRIVE.
Seznam vseh izdelkov, potrebno število bonus
nalepk in akcijske cene so navedene na spletni
strani www.omv.si ter na zbirnem kuponu.

6. Izdelki iz kolekcije MIKI MIŠKA IN PRIJATELJI, ki
jih bo mogoče s predložitvijo izpolnjenega zbirnega
kupona kupiti po akcijski ceni, bodo v času trajanja
prodajne akcije na voljo tudi v redni prodaji po
rednem ceniku.

7. Izpolnjenega zbirnega kupona ali kupljene izdelke
iz kolekcije MIKI MIŠKA IN PRIJATELJI ni mogoče
zamenjati za gotovino. V času akcije lahko izdelkov
in zbirnih kuponov na posameznem bencinskem
servisu OMV začasno zmanjka. V primeru, da
bencinski servis, na katerem želi kupec unovčiti
nalepke, trenutno nima na zalogi želenih izdelkov,
ga bo zaposleni na bencinskem servisu napotil na
najbližji bencinski servis, ki ima želene izdelke na
zalogi, ali se z njim dogovoril za kasnejši nakup
določenega izdelka. V primeru, da bo
zaloga izdelkov zaradi velikega povpraševanja in
nakupa kupcev pošla ali da bo prišlo do kakršnih
koli drugih nepredvidenih okoliščin, organizator za
to ne odgovarja in ni dolžan zagotoviti dodatnih
zalog. Organizator lahko tudi podaljša rok za
dobavo izdelkov po akcijski ceni in rok za unovčenje
zbirnih kuponov. O tem obvesti kupce prek spletne
strani in na prodajnih mestih.

8. Udeleženec prodajne akcije (kupec) za
kolekcijo MIKI MIŠKA IN PRIJATELJI je vsaka fizična
ali pravna oseba, ki z nakupi v skladu s temi pravili
in pogoji zbira bonus nalepke na zbirnem kuponu.

9. Pravico do nakupa izdelka iz kolekcije MIKI
MIŠKA IN PRIJATELJI po akcijski ceni pridobi vsak
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udeleženec (kupec), ki najkasneje do 11. 6. 2023
oziroma do porabe zalog izdelkov na katerem koli
bencinskem servisu OMV v Sloveniji iz člena št. 3
predloži pravilno izpolnjen in nepoškodovan zbirni
kupon z zadostnim številom zbranih bonus nalepk
iste barve na enem zbirnem kuponu, ki so
nepoškodovane in nalepljene na označenem mestu
na zbirnem kuponu (v primeru člana Kluba OMV
SMILE & DRIVE: zbirni kuponi z zadostnim številom
zbranih bonus nalepk iste barve in zadostnim
številom točk zvestobe).
Nakup izdelkov po akcijski ceni ni možen z
Vrednostnimi karticami in boni OMV in s karticami
za gorivo, ki jih sprejemajo bencinski servisi OMV v
Sloveniji, kot so: OMV Business Card, OMV
EuroTruck Card, OMV Station Card Plus, kartice za
gorivo, izdane s strani drugih članov Routex
združenja (ARAL, BP, Statoil, ENI) ter kartice DKV,
UTA in Shell.

10. Organizator ima pravico podaljšati prodajno
akcijo zbiranja nalepk oz. aktivnost unovčevanja
nalepk.

11. Veljajo le bonus nalepke iz te akcije, pridobljene
na bencinskih servisih OMV v času trajanja te
prodajne akcije.

12. V primeru, da je zbirni kupon tako poškodovan,
da z njega niso razpoznavni njegovi bistveni
elementi (število nalepk ipd.), organizator ne bo
omogočil nakupa izdelkov iz kolekcije MIKI MIŠKA
IN PRIJATELJI po nižji akcijski ceni. Tudi raztrgani ali
kakor koli drugače uničeni zbirni kuponi ali
nalepke, zbirni kuponi, na katerih ne bodo
nalepljene originalne nalepke ali zbirni kuponi in
nalepke drugačne barve, ki niso bili pridobljeni v
teku in v zvezi s to prodajno akcijo, se ne bodo
upoštevali v prodajni akciji in z njimi nakup izdelkov
iz kolekcije MIKI MIŠKA IN PRIJATELJI po nižji
akcijski ceni ne bo mogoč, prav tako pa organizator
zanje ne odgovarja.

NAGRADNA IGRA

13. Organizator nagradne igre je OMV
Slovenija, d. o. o., Ulica 15. maja 19, 6000

Koper (v nadaljevanju organizator).

14. Nagradna igra »Miki Miška in prijatelji« (v
nadaljevanju: nagradna igra) poteka od 1. 3. 2023
do vključno 11. 6. 2023.

15. Nagradna igra poteka na maloprodajnih
bencinskih servisih OMV v Sloveniji v okviru
Kluba zvestobe OMV SMILE & DRIVE.
Seznam bencinskih servisov je objavljen na
spletni strani www.omv.si.

Organizator nagradne igre je za člane Kluba
OMV SMILE & DRIVE pripravil posebno
ugodnost. Člani Kluba OMV SMILE & DRIVE,
ki na bencinskem servisu od 1. 3. 2023 do 11. 6.
2023 opravijo s svojo aktivno kartico OMV SMILE &
DRIVE nakup vsaj enega izdelka iz kolekcije MIKI
MIŠKA IN PRIJATELJI, vpišejo zahtevane podatke
(številko dobavnice na računu, številko kartice
zvestobe, e-naslov in število kozarcev na računu, v
skladu s pogoji nagradne igre) v obrazec na spletni
strani www.omv.si in se strinjajo s pravili in pogoji
te nagradne igre, sodelujejo v nagradni igri.
V nagradni igri lahko sodelujejo le člani Kluba OMV
SMILE & DRIVE, ki so dopolnili 18 let in ki imajo
aktivno kartico OMV SMILE & DRIVE. V nagradni
igri ni dovoljeno sodelovati članom Kluba zvestobe,
ki so zaposleni v OMV Slovenija in na bencinskih
servisih OMV ter njihovim ožjim družinskim
članom. V nagradni igri lahko posameznik sodeluje
večkrat.

Način sodelovanja:
16. V žreb se vpišete na spletni strani

www.omv.si/zadeni-pariz ali preko povezave na
QR kodi, ki jo najdete na zbirnem kuponu.
Na spletni strani izpolnite spletni obrazec, kjer
vpišite številko dobavnice na računu, na katerem je
razvidno, da ste opravili nakup, s katerim lahko
sodelujete v nagradni igri (glej točko 15.); številko
svoje aktivne kartice OMV SMILE & DRIVE, s katero
ste opravili nakup, s katerim lahko sodelujete v
nagradni igri (glej točko 15.) ter označite število
pogojev (število pridobljenih/kupljenih kozarcev na
računu), ki jih izpolnjujete z navedenim računom
(glej točko 15.).
Naenkrat z enim računom lahko sodelujete z
največ 6 pogoji (6 kozarci). Na primer: če ste hkrati
kupili 2 kozarca iz kolekcije MIKI MIŠKA IN
PRIJATELJI, izpolnjujete 2 pogoja in označite
številko 2. V tem primeru si povečate možnost
osvojitve nagrade.
Z vsakim dodatnim računom s kupljenim izdelkom
MIKI MIŠKA IN PRIJATELJI si lahko povečate
možnosti za osvojitev nagrad, saj lahko z vsakim
računom, na katerem je izpolnjen vsaj en pogoj,
sodelujete v nagradni igri.

17. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradnem
žrebanju. Enakovredno lahko sodelujte tudi z
oddajo avtorske zgodbe na temo Jaz, Miki Miška in
prijatelji. Sodelujoči mora poslati napisani tekst z
avtorsko zgodbo na temo "Jaz, Miki Miška in
prijatelji" in jo poslati na naslov OMV Slovenija, d.
o. o., Ulica 15. maja 19, 6000 Koper, s pripisom
nagradna igra »Miki Miška in prijatelji« ".

Prispevek mora obsegati med 1.500 in 2.500
znakov brez presledkov, opremljen mora biti z
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naslovom razmišljanja ali zgodbe "Jaz, Miki Miška
in prijatelji". Prispevek je lahko napisan ročno ali na
računalniku. V kolikor obsega več kot eno stran,
morajo biti različni listi speti skupaj.

Prispevku priložite svoje osebne podatke: ime,
priimek, e-poštni naslov, svojo številko kartice
OMV SMILE & DRIVE in poštno številko. Z njim
lahko enakovredno sodelujete v vseh nagradnih
žrebanjih.
Upoštevani bodo samo avtorski prispevki v
tekstovni obliki, ki jih bomo prejeli najkasneje do
11. 6. 2023. S prispevkom boste uvrščeni le enkrat
v žrebanje nagradne igre. Avtor lahko sodeluje le
enkrat z enim prispevkom v posameznem
mesečnem nagradnem žrebanju in enkrat v
glavnem žrebanju.
S sodelovanjem v žrebanju soglašate, da se vse
materialne avtorske pravice prenesejo na
organizatorja nagradne igre. Organizator nagradne
igre lahko prispevek javno objavi v celoti ali
skrajšani obliki, v kateremkoli mediju, vendar ob
tem vedno dosledno navaja avtorja.
Prispevki, ki ne bodo ustrezali zgoraj navedenim
kriterijem, oziroma prispevki z vsebino, ki
neprimerno obravnava ugled organizatorja in
njegovih blagovnih znamk, ne bodo upoštevani.

18. Skupni nagradni sklad predstavlja:
● 1x glavna nagrada: Obisk Pariza, ki vključuje

štiri vstopnice za obisk koncerta Disney100 v
Parizu dne, 11. novembra 2023, Letalski prevoz
Ljubljana – Pariz –Ljubljana in nastanitev za
dve noči v Parizu za do 4 osebe

● Dodatne nagrade: 30 x Vrednostna kartica
OMV za 100 EUR.

19. Žrebanje bo potekalo 15. 6. 2023 na sedežu
podjetja OMV Slovenija, d.o.o., vsakokrat ob
prisotnosti 3-članske komisije.

V žrebanju sodelujejo vsi, ki bodo v nagradni igri
sodelovali v skladu s pravili nagradne igre od 1. 3.
do 11. 6. 2023.

Vsak sodelujoči lahko v žrebanju prejme zgolj eno
nagrado.

Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani
www.omv.si/zadeni-pariz v desetih delovnih dneh
po žrebanju in bodo o prejemu nagrade obveščeni
po elektronski ali navadni pošti. Nagrajenci izrecno
dovoljujejo objavo svojega imena, priimka in pošte,
v primeru javne podelitve nagrade pa tudi
fotografije, na spletni strani organizatorja, na
Facebook strani organizatorja ali v morebitnih
drugih medijih, za kar od organizatorja ne bodo
zahtevali plačila ali odškodnine.

Podelitev nagrade
20. Nagrado lahko prejme samo oseba, ki ima
slovensko davčno številko.
Organizator se obvezuje tudi, da bo na nagrado
plačal akontacijo dohodnine. Sodelujoči so
seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je
predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini.
Akontacijo dohodnine za vse nagrade plača
organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za
dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2)
organizatorju dolžni pisno predložiti natančne
osebne podatke (ime in priimek, naslov
stalnega/začasnega prebivališča, davčno izpostavo,
svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 7
delovnih dni od prejema obvestila o prevzemu
nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v
obvestilu). Nagrajenci so dolžni predložiti tudi
druge podatke če so potrebni za izvedbo nagrade
(podatki, ki jih zahteva prevoznik, organizator
koncerta Disney100 ipd…). Če nagrajenec v 7
delovnih dneh po prejemu obvestila o prejeti
nagradi organizatorju ne sporoči zahtevanih
osebnih podatkov, organizator ni več zavezan k
izročitvi nagrade. Organizator je v teh primerih
(odklonitev ali nepravočasno posredovani
zahtevani osebni podatki) prost vseh obveznosti do
nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil.

Druge morebitne davčne obveznosti ali/in
stroške vezane na nagrado krije nagrajenec
sam.

Pogoji koriščenja nagrad:
21. Izžrebanec, ki bo prejel nagrado, je dolžan v
primeru dodatnih naročil storitev ali doplačil sam
doplačati storitve, za katere so potrebna doplačila,
organizator je glede doplačil in dodatnih naročil
storitev prost vsakršnih obveznosti. Nagrajenec bo
preostale storitve uredil sam, organizator nima do
nagrajenca nobenih dodatnih obveznosti, vključno
s transportom od hotela na prizorišče koncerta
Disney100.

V primeru odpovedi dogodka, prestavitve datuma
ali lokacije ter spremembi vstopnice, organizator o
tem obvesti izžrebanca. Organizator v tem primeru
ni dolžan zagotoviti nadomestne nagrade.
Celoten aranžma potovanja za Obisk Pariza je
določen in ga ni možno zamenjati.
V kolikor je, zaradi negotovosti v letalskem prometu
ali odpovedi leta, letalski prevoz iz Ljubljane do
Pariza odpovedan, prestavljen ali so določeni drugi
dnevi prihoda ali odhoda, se lahko ponudi
spremenjen datum odhoda oz. prihoda ali
nadomestna destinacija oz. nadomestno letališče,
do katerega pa organizator nagradne igre ne krije
stroškov prevoza.
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V kolikor organizator koncerta v Parizu koncert
odpove ali ga prestavi, organizator nagradne igre ni
dolžan nagrajencu izplačati morebitne razlike v
vrednosti celotnega aranžmaja (npr. vstopnine za
odpadli koncert) ali urediti morebitne nadomestne
vstopnice za obisk koncerta drugega datuma.
V primeru spremenjenih okoliščin izvedbe Obiska
Pariza, se bo po najboljših možnih močeh ponudila
možnost izvedbe ogleda koncerta.
Izvedbo nagrade Obiska Pariza je v organizaciji
potovalne agencije po izboru organizatorja
nagradne igre.

22. Če se nagrajenec odpove nagradi ali pa se
organizatorju sporočena oseba ne javi, nima
nagrajenec iz naslova te nagradne igre
do organizatorja nikakršnega zahtevka.
Rezultati žrebanja so dokončni in pritožbe niso
mogoče.

Splošno o nagradni igri:
23. Zaupnost, varovanje in uporaba osebnih
podatkov.
Zbrane podatke o udeležencih nagradnih iger OMV
obdela za namene te nagradne igre.
Podatke o glavnem nagrajencu bo OMV tudi
javno objavil. OMV v sklopu izvedbe nagradne
igre zbira in obdeluje naslednje osebne
podatke udeležencev nagradne igre: način
opravljene transakcije, številka kartice
zvestobe OMV SMILE & DRIVE. Od nagrajencev
pridobi tudi ime, priimek, naslov,
davčno številko, kot to zahteva zakonodaja.
Organizator bo v vlogi upravljavca osebne
podatke (način opravljene transakcije, številka
kartice zvestobe OMV SMILE & DRIVE oz. v
primeru nagrajencev tudi ime, priimek,
naslov, poštna številka in davčna številka), ki
jih pridobi od sodelujočih, uporabljal izključno
za naslednje namene:
• izvedbo nagradne igre v vseh vidikih;
• obveščanje nagrajenca o prejemu nagrade;
• objave glavnega nagrajenca na spletni strani
www.omv.si/zadeni-alfaromeo in Facebook strani
organizatorja.

Organizator nagradne igre bo posredoval
osebne podatke nagrajencev (ime in priimek,
naslov, št. osebnega dokumenta, davčna št.,
ter druge informacije, ki so potrebne za izdajo
nagrad) organizatorju potovanja za potrebe izdaje
nagrade.

Varovanje in hramba osebnih podatkov: Ne
glede na vsa določila, ki sledijo, se za varstvo
osebnih podatkov uporabljajo nacionalni
zakoni o varstvu osebnih podatkov in Splošna
uredba o varstvu podatkov (GDPR) EU

2016/679 (od dne njene pravno zavezujoče
veljavnosti, to je od 25. 5. 2018). OMV bo
obdeloval in zagotovil, da njegovi posamezni
pogodbeni obdelovalci obdelujejo vse osebne
podatke posameznika izključno za namene
izvajanja, kot so opredeljeni v nadaljevanju.
Posamezna stran, ki osebne podatke razkriva,
prejemniku potrjuje, da ima pooblastila za
njihovo razkritje. Če bo med izvajanjem te
nagradne igre OMV kot prejemnik osebne
podatke moral prenesti tretjim osebam, bo
OMV z njimi sklenil ustrezne pogodbe o
obdelovanju osebnih podatkov (v skladu z
zahtevami 28. člena GDPR in veljavne zakonodaje
Slovenije) pogodbe o
obdelavi osebnih podatkov ali temu enakovreden
dokument za zagotovitev pravne
skladnosti te obdelave osebnih podatkov. Vse
obveznosti po tem členu ostanejo v veljavi tudi
po prenehanju veljavnosti te nagradne igre.
OMV zbrane osebne podatke obdeluje in
varuje v skladu z veljavno zakonodajo s
področja varstva osebnih podatkov. Pri
izvajanju te nagradne igre in med ustreznim
dodatnim obdobjem hrambe bo OMV (i) vse
osebne podatke varoval z varnostnimi ukrepi,
ki temeljijo na relevantnih priznanih izsledkih
znanosti, tehnike in izkušenj in (ii) omejil
dostop do osebnih podatkov usposobljenim
zaposlenim, ki so se obvezali k ustreznim
obvezam zaupnosti. Vsi podatki bodo hranjeni
v bazi podatkov v družbi OMV in/ali pri njenih
pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov.
OMV osebne podatke posreduje pogodbenim
izvajalcem za namene izvajanja nagradnih
iger. OMV osebnih podatkov ne bo prenašal iz
ali obdeloval izven Evropskega gospodarskega
prostora (EGP) brez da bi predhodno
zagotovil, da katerikoli pogodbeni obdelovalec
sklene in je skladen s Standardnimi
pogodbenimi določili o varstvu podatkov (ali
drugimi podobnimi določili ali pogodbami, ki bi
jih lahko sčasoma potrdila Evropska Komisija).
OMV zbrane osebne podatke o nagrajencih in
podeljenih nagradah v nagradnih igrah hrani
10 let, skladno z davčno zakonodajo.

Pravice posameznikov in dodatne informacije:
Posameznik lahko pravico preklica privolitve,
pravico dostopa, pravico do popravka, izbrisa
ali omejitev obdelave osebnih podatkov,
pravico do ugovora obdelavi in pravico do
prenosljivosti osebnih podatkov uveljavlja na
način, da poda pisno zahtevo na elektronski
naslov info.slovenia@omv.com ali na naslov
OMV Slovenija, d. o. o., p. p. 63, 6001 Koper.
Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug
dogovorjeni način zahteva, da upravljavec



osebnih podatkov trajno ali začasno preneha
uporabljati njegove osebne podatke za namen
neposrednega trženja. OMV bo v 15 dneh
ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov
za namen neposrednega trženja ter o tem v
nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug
dogovorjen način obvestil posameznika, ki je to
zahteval.

Posameznik lahko dodatne informacije v zvezi
z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov
dobi pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov
preko elektronskega naslova
privacy.si@omv.com ali na naslovu OMV
Slovenija, d. o. o., p. p. 63, 6001 Koper.
Posameznik lahko pritožbo na obdelavo
osebnih podatkov vloži pri Informacijskemu
pooblaščencu RS.

24. Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse
zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli
povezane s to nagradno igro, ki je predmet teh
pravil, ter za sodelujoče v nagradni igri, ki s
sodelovanjem priznavajo ta pravila in se
obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Ta pravila
so na vpogled dostopna na spletni strani
www.omv.si.

25. Spremembe pravil in pogojev: Organizator
lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo
tehnični ali komercialni vzroki oziroma vzroki
na strani javnosti. Organizator si pridržuje
pravico do spremembe pravil, da bi se s tem
izognil zlorabi nagradne igre v škodo
sodelujočih. Za nagradno igro v celoti veljajo ta
pravila; skrajšana in kratka pravila, ki se lahko
objavijo, pa veljajo kot smernice. Organizator
bo o vseh spremembah in novostih nagradne
igre obveščal udeležence z objavami na spletni
straneh nagradne igre.

26. Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z
izvedbo nagradne igre rešuje organizator. V
primeru utemeljenih pritožb se organizator
zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času
in o tem obvestil sodelujočega oziroma po
potrebi tudi druge udeležence.

27. Ostale določbe: Organizator se zavezuje,
da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo
nagradna igra izpeljana skladno tem pravilom,
odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V
primeru okoliščin, na katere organizator ne more
vplivati (višja sila, logistične ovire, tehnične
težave), organizator lahko odpove nagradno igro. O
tem mora obvestiti udeležence. V takšnem
primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo
škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v

zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je
dokončna in velja za vse udeležence.

Splošno
28. Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse
zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli povezane
s prodajno akcijo, ki je predmet tega pravilnika, ter
za udeležence prodajne akcije (kupce), ki z
zbiranjem nalepk na zbirnem kuponu (v primeru
člana Kluba OMV SMILE & DRIVE: zbiranjem nalepk
+ zbiranjem točk zvestobe) priznavajo ta pravila in
se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.

29. Pravila so v skrajšani verziji objavljena na
zbirnem kuponu in v celoti na spletni strani
www.omv.si.

OMV Slovenija, d. o. o., Ulica 15. maja 19,
6000 Koper

Koper, 1. 3. 2023


