
 

 
 

 

 

 

Pravila in pogoji sodelovanja v »Veliki decembrski nagradni igri«.    
 
1. Organizator nagradne igre »Velika decembrska nagradna igra« (v nadaljevanju: nagradna 

igra) je podjetje ALPINA, d.o.o., Strojarska ulica 2, 4226 Žiri (v nadaljevanju: organizator).  
 
2. V nagradni igri lahko sodelujejo zgolj polnoletne fizične osebe, ki so državljani Republike 

Slovenije. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju nagradne igre in 
zaposleni v prodajalnah Alpina. 

 
3. Nagradna igra poteka na območju republike Slovenije, od 3. 12. 2014 do vključno 21. 12. 

2014 in je objavljena na spletni strani www.alpinashop.si in v prodajalnah Alpina. 
 
4. V nagradni igri udeleženci sodelujejo tako, da pravilno izpolnijo kupon za sodelovanje in 

ga oddajo v skrinjico pri blagajni v prodajalni Alpina. Nakup ni pogoj za sodelovanje v 
nagradni igri. Kuponi so na voljo v vseh prodajalnah Alpina v Sloveniji. Sodelujoči se z 
oddanim kuponom uvrstijo v tedenska žrebanja, ki potekajo v vseh prodajalnah Alpina 
enkrat tedensko. Vsi sodelujoči, vključno s tedenskimi nagrajenci, so vključeni v glavno 
žrebanje ob koncu nagradne igre. V nagradnem žrebanju sodelujejo le kuponi, oddani v 
času trajanja nagradne igre.  
 

5. Udeleženec nagradne igre se uvrsti v nagradno žrebanje tolikokrat, kolikor izpolnjenih 
kuponov odda v skrinjico za žrebanje. V glavno žrebanje se uvrstijo vsi kuponi, vključno s 
tistimi ki so bili izžrebani v tedenskem žrebu.  

 
6. Izžrebanec je po Zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade 

dolžan predložiti organizatorju fotokopijo davčne številke in osebne izkaznice. V primeru, 
da nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada 
ne podeli.  

 
7. Pravila sodelovanja v nagradni igri so na voljo pri organizatorju in na internetni strani 

www.alpinashop.si. 
 
8. Nagradni sklad: 

Nagrade, ki bodo podeljene v glavnem žrebanju:  
1* bon Alpina v vrednosti 300 EUR 
1* bon Alpina v vrednosti 200 EUR 
1* bon Alpina v vrednosti 100 EUR  

 
Tedenske nagrade: 
1. Teden: 
49 par športne nogavice Bučan  
2. teden: 

http://www.alpinashop.si/
http://www.alpinashop.si/


 

 
 

 

 

 

49 par sobni copati (Ferma) 
3. teden: 
49 par sobni copati Harvey in Alpina 

 
9. Tedensko žrebanje nagrad bo potekalo enkrat tedensko in sicer v terminih navedenih v 

tej točki. Prvo in drugo tedensko žrebanje bo potekalo v prostorih vseh 49 prodajaln 
Alpina. Tretje tedensko žrebanje pa bo potekalo v prostorih organizatorja, pred glavnim 
žrebom. 
1. Tedensko žrebanje: 10.12.2014 
2. Tedensko žrebanje: 17.12.2014 
3. Tedensko žrebanje: 23.12.2014 

 
10. Tedenska žrebanja bodo potekala tako, da se v vsaki izmed 49 prodajaln, izmed vseh 

kuponov, oddanih v skrinjico za žrebanje, izžreba 1 nagrajenec, ki prejme 1 tedensko 
nagrado.   
Glavno žrebanje nagrajencev bo potekalo v torek, 23. 12. 2014, na sedežu organizatorja. 
V glavnem žrebanju bodo izžrebani trije nagrajenci, ki prejmejo bone Alpina v vrednosti, 
navedeni v točki 8.  
Izidi žrebanj bodo objavljeni na spletni strani www.alpinashop.si.si, najkasneje v roku 3 
delovnih dni po zaključku žrebanja. 
 

11. Nagrajenci bodo o nagradi in o načinu prevzema nagrade obveščeni najkasneje v sedmih 
delovnih dneh od datuma žrebanja in sicer po pošti ali e-pošti, ki so jo navedli na kuponu 
za žrebanje. Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni 
strani nagradne igre, v e-poštnih sporočilih nagradne igre in na Facebook straneh Alpina.   

 
12. Nagrajencem bodo nagrade izročene s strani organizatorja. O načinu in kraju ter času 

prevzema nagrad bodo nagrajenci obveščeni s strani organizatorja preko e-pošte ali po 
pošti, najkasneje v roku 7 delovnih dni po zaključku žrebanja. Če se posamezni 
nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih 
podatkov v pisni obliki ali preko e-pošte ali po telefonu) v roku 14 dni od prejema 
obvestila (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu), ali pa nagrade ne bo prevzel, kot 
je bilo v obvestilu navedeno oziroma se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do 
nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.  

 
13. Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse zaposlene v Alpininih prodajalnah in druge 

osebe, ki so kakorkoli povezne z nagradno igro ter za vse udeležence, ki z izpolnitvijo 
nagradnih kuponov priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. 

 
14. Nagrade v obliki bonov so navedene v neto znesku. Dohodnino za prejete nagrade 

obračuna in plača organizator igre v imenu in za račun nagrajenca.  
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15. Organizator jamči za izdajo navedenih nagrad vsem dobitnikom nagrad v skladu s temi 
pravili nagradne igre. 

 
16. Nagrajenci dovoljujejo organizatorju nagradne igre, da njihova imena objavi na spletni 

strani z namenom obveščanja o rezultatih nagradne igre. Sodelujoči jamčijo za pravilnost 
in popolnost podatkov na kuponih. 

 
17. Organizator nagradne igre ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za    

kakršnekoli posledice, ki izhajajo iz nagrade ali koriščenja nagrade.  
 
18. Nagrade ni možno zamenjati za drugo nagrado ali zahtevati izplačila v gotovini, prav tako 

ni možno z doplačilom zamenjati vrste ali tipa nagrade. Nagrade niso prenosljive in jih  
lahko koristi  zgolj nagrajenec.  

 
19. Pravila pričnejo veljati dne 3.12. 2014 s pričetkom nagradne igre. 
 
20. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, 

je pristojno sodišče  po sedežu organizatorja nagradne igre. 
 

 
 
V Žireh, dne 2.12. 2014                                               Alpina, d.o.o.   

 

 


