SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »HAVANA KUPONI«
Ob prijavi se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih pogojih in
pravilih sodelovanja v nagradni igri »Havana kuponi«. Hkrati uporabnik ob prijavi potrjuje, da je
seznanjen s splošnimi pogoji uporabe Facebooka.
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1.1 Skladno s temi pravili prireja podjetje FIAT LUX d.o.o. nagradno igro »Havana kuponi « (v
nadaljevanju nagradna igra) na mobilnem omrežju Andorid in IOS (v nadaljevanju mobilna
aplikacija), v obliki mobilne aplikacije.
1.2 Pogoji in način sodelovanja v nagradni igri so objavljeni na spletni strani
www.havana.si/files/pravila_in_pogoji.pdf in v mobilni aplikaciji Havana Ravne pod zavihkom
»Info«.
1.3 Nagradna igra bo potekala do 31. 12. 2016.

2. DEFINICIJE POJMOV
2.1 Izvajalec in organizator nagradne igre je FIAT LUX d.o.o., Janeče 1, 2390 Ravne na
Koroškem, Slovenija (v nadaljevanju organizator).
2.2 Pravila nagradne igre definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženci v nagradni igri
sodelujejo.
2.3 Udeleženci nagradne igre so lahko fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki želijo
sodelovati v nagradni igri, in ki se strinjajo s pogoji uporabe aplikacije in s pravili nagradne igre
objavljene na www.havana.si/files/pravila_in_pogoji.pdf.
Pogoj za sodelovanje so fizična prisotnost v Kavarni Havana Ravne, registracija z mobilno
aplikacijo Havana Ravne, ter odkritje kupona s pomočjo mobilne aplikacije.
3. POTEK NAGRADNE IGRE
3.1 Za sodelovanje v nagradni igri mora sodelujoči poznati in spoštovati pravila sodelovanja.
3.2 Sodelujoči mora poskrbeti za ustreznost mobilne naprave in zagotoviti njeno pravilno
delovanje. V kolikor naprava ne deluje ustrezno, organizatorju ni potrebno posredovati kupona.
3.3 Za sodelovanje v nagradni igri mora sodelujoči prenesti mobilno aplikacijo Havana Ravne in
opraviti registracijo z Facebook profilom. S prijavo mora posredovati osebne podatke (ime, priimek,
facebook_id, device_id).
Naknadno pošiljanje oz. sporočanje osebnih podatkov ni mogoče. Vsak udeleženec se s tem, ko
opravi prijavo in posreduje osebne podatke, strinja s pravili nagradne igre.
3.4 Za uspešno prijemanje kuponov in ”che” značk mora sodelujoči biti fizično prisoten v kavarni
Havana Ravne ter imeti vklopljeno bluetooth povezavo.
3.5 Prijemanje kuponov je odvisno od časovnega intervala keterega specificira nagrada kupona.
Časovni intervali so spefificirani pod točko nagradni sklad.
3.6 Prijemanje ”che” značk je določeno z prihodom v kavarno Havana Ravne.

3.7 Kupon je mogoče uveljaviti samo ob predložitvi osebnega dokumenta.

4. OBVEZNOSTI NAGRAJENCA
4.1 Nagrajenci nagradne igre morajo organizatorju posredovati svoje osebne podatke za
posredovanje nagrade (ime, priimek, facebook_id, device_id).
4.2 Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
•
se pojavi dvom o istovetnosti podatkov in poštenem sodelovanju,
•
se ugotovi, da je igralec sodeloval v igri v nasprotju s splošnimi pogoji in pravili nagradne
igre.
4.3 Če nagrajenec ne navede pravilnih osebnih podatkov in/ali ga ni mogoče obvestiti v roku 48 ur
o izidu nagradne igre, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnega koli drugega ali
drugačnega nadomestila. V tem primeru nagrada zapade.
5. NAGRADNI SKLAD
5.1 Nagrado podarja organizator nagradne igre FIAT LUX d.o.o., Janeče 1,
2390 Ravne na Koroškem, Slovenija.
5.2 Nagrade:
Akcijski kuponi:
• 1x »kupon za brezplačno kavo« (časovni interval: 3 sekunde od lociranja v kavarni Havana
Ravne)
• 1x »20% popust na izbrano pijačo in jedačo« (časovni interval: 1 ura od lociranja v kavarni
Havana Ravne)
Zbiratelji »che« značk:
• 1x »kupon za brezplačno kavo« (vrednost 5 značk »che«)
• 1x »kupon za brezplačno kavo« (vrednost 10 značk »che«)
• 1x »kupon za brezplačno kavo« (vrednost 15 značk »che«)
• 1x »majica Havana Ravne« (vrednost 50 značk »che«)
5.3 Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive in menjava nagrad ni mogoča.
5.4 Za nagrade, katerih tržna vrednost presega 42 EUR oz. je skupna vrednost nagrad v davčnem
letu presegla 84 EUR, bo organizator za izžrebanega nagrajenca odvedel akontacijo dohodnine v
skladu z veljavnimi predpisi. Če dana nagrada presega znesek 42 EUR oz. skupni znesek 84 EUR
v enem letu, je potrebno obračunati in plačati akontacijo dohodnine po 25 % stopnji od celotne
vrednosti nagrade (cl. 105,108 ZDOH-2-UPB6). V tem primeru je prejemnik nagrade dolžan
organizatorju nagradne igre poleg imena, priimka in naslova sporočiti tudi svojo davčno številko.
Stroške akontacije dohodnine krije organizator.
6. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV
6.1 Vsak udeleženec nagradne igre izvajalcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje
zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o
varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). Organizator zagotavlja varstvo
osebnih podatkov po zakonu. Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene
obveščanja o nagradni akciji, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za

ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje
o ponudbi, novostih, in ugodnostih ter za druge trženjske namene.
Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen, če je to potrebno
zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim partnerjem.
7. PRITOŽBE IN REKLAMACIJE
7.1 Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. Pritožbe in reklamacije lahko
udeleženci pošljejo na fiatlux@amis.net. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da
jih bo odpravil v zakonsko določenem času in o tem obvestil udeleženca.
7.2 Za vse spore je pristojno Sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.
8. SPREMEMBE
8.1 Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave
ali vzroki na strani javnosti.

Ljubljana, 21. 06. 2016

