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Nagradna akcija poteka od 27.11. do 15.12.2014 v vseh prodajalnah Mercator v okviru razpoložljivega prodajnega
programa.*Več informacij dobite na letakih, www.sumi.si, www.mercator.si

Slike so simbilične. Organizator nagradne akcije je Žito.d.d.
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PODPIS:

Izpolnjen kupon skupaj z računom pošljite na naslov: Žito d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana s pripisom
»Šumijeve praznične sladkarije obdarujejo«, ali dopolnite z lepo mislijo-željo za prihajajoče praznike.
skupaj z osebnimi podatki* na naslov nagradna.igra.sumi@zito.si
Več na www.zito.si, www.mercator.si in na www.facebook.com/sumi.bonboni
PRAVILA NAGRADNE AKCIJE ŠUMI
Z nakupom najmanj treh bonbonov Šumi lahko sodelujete v nagradnem žrebanju za bogate nagrade: 2 x Meccano TURBO formula - daljinsko vodenje, 2 x Kreativni set
MINNIE Magic, 5 x Rainbow Loom komplet, 15 x knjige z nalepkami, 20x sladki paket Šumi. V nagradnem žrebanju sodelujete vsi tisti, ki v času od 27.11. do vključno
15.12.2014 zberete originalne račune, ki dokazujejo nakup najmanj treh bonbonov Šumi v prodajalnah in franšizah Mercator, jih priložite izpolnjenemu nagradnem
kuponu in pošljete na naslov organizatorja, ali dopolnite z lepo mislijo – željo za prihajajoče praznike ter skupaj z osebnimi podatki pošljite na naslov nagradna.igrasumi@zito.si. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni akciji. Število sodelovanj v nagradni akciji ni omejeno, zato lahko posameznik večkrat sodeluje v nagradni akciji, vendar
je vsak posameznik lahko le enkrat izžreban in dobi le eno izmed nagrad. Račune s kuponi pošljite po pošti do vključno 16.12.2014 (velja datum poštnega žiga) na naslov
Žito d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana s pripisom »ŠUMIJEVE praznične sladkarije obdarujejo«. Veljajo samo originalni računi, ki dokazujejo nakup najmanj treh
bonbonov Šumi v prodajalnah in franšizah Mercator v času trajanja nagradne akcije od 27.11. do vključno 15.12.2014. Nagradno žrebanje bo potekalo 22.12. 2014 ob 12.
uri v prostorih podjetja Žito d.d.
Podelili bomo:
• 2 x Meccano TURBO formula - daljinsko vodenje
• 2 x Kreativi set MINNIE Magic
• 5 x Rainbow Loom komplet
• 15 x knjige z nalepkami
• 20 x sladki paket Šumi
Seznam nagrajencev bo najkasneje 7 dni po žrebanju objavljen na spletnih straneh www.sumi.si in www.mercator.si. Nagrajenci bodo o nagradah pisno obveščeni po
pošti najkasneje deset delovnih dni po zaključku žrebanja. Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča. Nagrad ni mogoče
zamenjati ali izplačati v gotovini, niti jih prenesti na tretjo osebo. Vrednost prve nagrade, ki je v nagradnem skladu, presega 42,00 EUR z vključenim DDV-jem. Dobitek je
obdavčen skladno z Zakonom o dohodnini. Akontacijo dohodnine plača organizator. V primeru, da je nagrajenec v enem letu večkrat nagrajen s strani organizatorja se
dobitki seštevajo. Nagrade bodo nagrajenci prejeli po pošti na naslov, ki so ga navedli na nagradnem kuponu, najkasneje v roku 30 dni od nagradnega žrebanja.
Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja darila, s čimer se sodelujoči s pristopom
k tej nagradni akciji izrecno strinjajo. Sodelujoči v nagradni akciji s podpisom nagradnega kupona izrecno izjavlja, da je seznanjen s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni
akciji ter da z njimi soglaša. Prav tako sodelujoči v nagradni akciji s podpisom izrecno izjavlja in soglaša, da se njegovi osebni podatki shranjujejo, obdelujejo ter uporabljajo
za marketinške namene elektronskega obveščanja o novostih in za namene te nagradne akcije. Sodelujoči v nagradni akciji lahko od organizatorja kadarkoli zahteva
pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne akcije ter za
marketinške namene, skladno z zakonom. Sodelujoči to stori po e-pošti info@zito.si ali pisno na naslov organizatorja Žito d.d., Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana.
Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Prav tako podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji
osebi ali jih kakorkoli drugače zlorabljal. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani
javnosti. Odločitev organizatorja glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Za tolmačenje pravil je pristojen izključno organizator nagradne akcije. V nagradni
akciji lahko sodelujejo le polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji. V nagradni akciji ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni v
podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne akcije ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja, ter njihovi ožji družinski člani. Več informacij o nagradni
akciji na www.sumi.si in www.mercator.si . Organizator nagradne akcije je Žito d.d., Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana.
*s sodelovanjem dovoljujete objavo vaših podatkov na spletnih straneh.

