
SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE
“Goodyear Sre∞Ka“

Pravila sodelovanja v nagradni igri

1.
Podatki o organizatorju nagradne igre
Organizator nagradne igre z nazivom »GOODYEAR SREČKA« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Goodyear 
Dunlop Sava Tires d.o.o., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj (v nadaljevanju: organizator).

2.
Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija izdelkov podjetja Goodyear. 

3.
Udeleženci
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so sta-
rejše od 21 let ter sprejemajo ta Pravila nagradne igre.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri Organizatorju oziroma v z njim povezanih družbah. 
Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane, in sicer njihove sorodnike do kateregakoli kolena v ravni vrsti ter do 
četrtega kolena v stranski vrsti, zakonce in osebe v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza 
prenehala, oz. osebe, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, ne glede na to, ali je ta življenjska skupnost prenehala. 
Navedene osebe bodo iz Nagradne igre izključene s strani Organizatorja.

S sodelovanjem v nagradni igri Udeleženci potrjujejo, da so prebrali ta Pravila nagradne igre in da soglašajo s pogoji, 
navedenimi v teh Pravilih nagradne igre. Udeleženci s sodelovanjem v nagradni igri prav tako potrjujejo, da so sezna-
njeni s politiko obdelave posredovanih osebnih podatkov in se strinjajo, da se njihovi osebnih podatki uporabljale za v 
namene, navedene v teh Pravilnih nagradne igre.

4.
Pravila in pogoji nagradne igre
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili nagradne igre in Politiko zasebnosti 
podjetja Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o. ter ju tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora 
ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali 
katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in pogodbena izvajalca.

5.
Način sodelovanja in potek nagradne igre
Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da ob nakupu 4 letnih ali celoletnih potniških pnevmatik Goodyear podr-
gnejo Gooyearov nagradni kupon, ki ga prejmejo ob nakupu na pooblaščenih fizičnih prodajnih mestih. Kupon je lahko 
bodisi dobiten bodisi nedobiten, na izid pa ni mogoče vplivati, prav tako ni mogoče z enim nakupom pnevmatik prejeti 
več nagradnih kuponov.

Če je kupon dobiten, je nagrajenec do nagrade upravičen, če najkasneje do 18. 5. 2020 do 23:59 pošlje sliko kupona 
(na katerem je razvidna unikatna koda in nagrada) in računa, skupaj s svojimi podatki (ime, priimek) na email srecka@
goodyear.com.

Če je kupon nedobitena, sodelujoči nima pravice do nagrade.

Start Something great today.



6.
Čas trajanja nagradne igre
Nagradna igra poteka od 15. 3. 2020 do vključno 15. 6. 2020 do 23:59. ure.

7.
Nagradni sklad
V nagradnem skladu je 140 nagrad, in sicer: 

 •	 20	x	električni	skiro
 •	 40	x	nahrbtnik	Goodyear
 •	 40	x	srajca	Goodyear
 •	 40	x	lonček	Goodyear

8.
Vrednost nagrad in akontacija dohodnine
Nagrajenci v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je predmet obdavčitve po Zakonu o doho-
dnini (Uradni list RS, št. 13/11 s spremembami; v nadaljevanju: ZDoh-2). V skladu z navedenim se strinjajo, da bodo v 
primeru, da bodo imeli dobitno srečko, upoštevaje 2. odst. 35. člena Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 
13/11 s spremembami; v nadaljevanju: ZDavP-2) Organizatorju kot izplačevalcu nagrade posredovali naslednje svoje 
podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, davčno izpostavo, in sicer v roku, ki ga bo do-
ločil Organizator.

Če posamezen Nagrajenec Organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od Organizatorja ni upravi-
čen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih prost vseh obveznosti do Nagrajenca, ki izhajajo iz teh 
Pravil nagradne igre. 

Organizator bo skladno z veljavno zakonodajo v imenu Nagrajenca obračunal in plačal akontacijo dohodnine za prejeto 
nagrado, ki znaša 25 % od bruto vrednosti nagrade. Bruto vrednost nagrade predstavlja neto vrednost nagrade pove-
čano za koeficient davčnega odtegljaja. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršnekoli druge stroške, vezane na 
nagrado, nosi vsak Nagrajenec sam. Nagrada je neprenosljiva.

9.
Pošiljanje nagrad
Organizator nagradne igre bo vse nagrade, z izjemo skiroja, nagrajencem poslal po pošti. Skiro se podeli osebno v 
enem od pooblaščenih maloprodajnih mest Goodyear. 
 

10.
Prevzem nagrad
Nagrajenec, ki svojih podatkov ne bo poslal najkasneje do 18. 6. 2020, do nagrade ne bo upravičen in se nagrada ne 
podeli, organizator nagradne igre pa lahko z njo prosto razpolaga.

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,

 • nagrajenec preko elektronske pošte ne javi svojega naslova in zahtevanih podatkov 
  (ime, priimek in poštni naslov).

V primeru, da Nagrajenci v roku ne posredujejo davčne številke in davčne izpostave ali ne prevzamejo nagrade, se 
šteje, da se nagradi izrecno odpovedujejo. V tem primeru se nagrada ne podeli in jo Organizator zadrži. 

Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade.

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Nagrade niso prenosljive na tretjo osebo.

Tekstilne nagrade v tej nagradni igri so omejene s konfekcijskimi številkami. Organizator bo poskušal Udeležencu 
poslati tisto konfekcijsko številko, ki jo bo zahteval, če bo ta na zalogi. V nasprotnem primeru si Organizator pridržuje 
pravico, da Udeležencu pošlje najbližjo konfekcijsko številko, ki je še na zalogi.

11.
Obveznosti nagrajenca glede prevzema nagrade
Če nagrajenec ne izpolnjuje s temi Pravili določenih pogojev za sprejem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali 
ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je organizator v razmerju 
do izžrebanca prost vseh obveznosti.



12.
Varovanje osebnih podatkov
Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko 
osebnih podatkov posameznikov v skladu in Politiko zasebnosti podjetja Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o. in z ve-
ljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU – GDPR).

Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podat-
kov za namene kampanj (nagradne igre, ankete, testi izdelkov), z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov: pu-
blic_relations@goodyear.com. Organizator in pogodbena izvajalca bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka 
zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

13.
Dostop do pravil igre
Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu www.goodyear.si, kjer so stalno dostopna in na vpogled vsem 
udeležencem.
 

14.
Ostale določbe
Organizator si pridržuje pravico do sprememb teh Pravil nagradne igre in njenih sestavnih delov, če to zahtevajo vzroki 
tehnične ali izvedbene narave, vzroki na strani javnosti ter drugi vzroki (višja sila). 

O vseh spremembah in novostih glede nagradne igre bo Organizator Udeležence obveščal z objavami na spletni strani 
www.goodyear.si. V takšnem primeru Udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo, ki jim je nastala zaradi spremembe 
in/ali neseznanitve s spremembo teh Pravil nagradne igre. Odločitev Organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z akcijo 
oziroma uporabo Pravil nagradne igre je dokončna in velja za vse Udeležence.

Ta Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani www.goodyear.si. Za dodatne informacije pa lahko zainteresira-
na oseba tudi piše na elektronski naslov Organizatorja Public_relations@goodyear.com.

Za predmetna Pravila nagradne igre velja pravo, veljavno na območju Republike Slovenije.

Za spore, nastale v zvezi s to akcijo, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno stvarno pristojno sodišče v 
Kranju.

Ljubljana, 20. 4. 2020

Start Something great today.


