BSH HIŠNI APARATI D.O.O. NAZARJE

PRAVILA NAGRADNEGA NATEČAJA »BOSCH REVIEW«

1. Splošne določbe
Ta pravila urejajo izvedbo nagradnega natečaja »Oceni in osvoji nagrado« (v nadaljevanju: natečaj), ki
ga prireja organizator nagradnega natečaja BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje, Savinjska cesta 30, 3331
Nazarje, Slovenija (v nadaljevanju: organizator).
Nagradni natečaj poteka od 1. 9. 2019, 0:00 do vključno 31. 12. 2019, 23:59 v Republiki Sloveniji na
spletni strani www.bosch-home.si.
Namen natečaja je promocija hišnih aparatov pod blagovno znamko BOSCH.
Vsi udeleženci, ki pristopijo k sodelovanju v tem natečaju, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi
seznanjeni in se z njimi s sodelovanjem v natečaju v celoti strinjajo.

2. Pravica do sodelovanja in pogoji za sodelovanje
Pravico do sodelovanja imajo vse polnoletne fizične osebe z dejanskim prebivališčem v Republiki
Sloveniji (dalje: udeleženci), ki v obdobju trajanja natečaja oddajo oceno katerega koli aktualnega
hišnega aparata blagovne znamke Bosch, ki se nahaja na spletni strani www.bosch-home.si, tekom
oddaje ocene izberejo opcijo »Želite sodelovati v nagradni igri?« in izpolnijo podatke o naslovu in
kontaktne podatke.
Zaposleni v družbi BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje in njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma
oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in
sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) v nagradnem natečaju ne smejo sodelovati.

3. Potek nagradnega natečaja
V nagradnem natečaju bo komisija organizatorja izmed vseh oddanih ocen aparatov izbrala 3 najboljše
ocene. Udeleženci, ki bodo oddali te 3 najboljše ocene, bodo prejeli eno izmed nagrad, ki so na voljo.
Edini kriterij za izbiro najboljših ocen je uporabnost komentarja in ocene za ostale potencialne
kupce ocenjenega aparata. Višina ocene ne vpliva na izbiro najboljše ocene.
Komisija organizatorja je sestavljena iz treh zaposlenih pri organizatorju in bo izbirala nagrajence dne
8. 1. 2020.

4. Nagradni sklad
1 x BCS61BAT2 (PMPC1 z DDV 411,90 EUR)
1 x MMB66G7M (PMPC z DDV 151,90 EUR)
1 x MMBM7G3M (PMPC z DDV 87,90 EUR)
Nagrade so obdavčene skladno z Zakonom o dohodnini. Zakon o dohodnini določa, da se v davčno
osnovo za dohodnino všteva posamezno darilo, če njegova vrednost z vključenim DDV znaša ali
presega 42,00 EUR oziroma če skupna vrednost vseh daril, prejetih v davčnem letu od istega darovalca,
znaša ali presega 84,00 EUR z vključenim DDV. Nagrade vrednostno presegajo 42,00 EUR z vključenim
1

PMPC je priporočena maloprodajna cena, ki je nezavezujoče priporočilo proizvajalca.
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DDV. Za nagrade bo akontacijo dohodnine odvedel organizator. Navedeni bruto dohodek se v tem
primeru všteva v letno davčno osnovo nagrajenca (tj. pri odmeri dohodnine).

5. Ostala pravila nagradnega natečaja
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
- se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali,
- se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v
nagradnem natečaju z zaključno nagradno igro v nasprotju s pravili in pogoji tega natečaja oz.
da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali,
- se tudi po obvestilu nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja
nagradne igre.
Nagrajenci nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so
navedene v teh pravilih. Nagrade ni mogoče menjati za gotovino, niti prenesti na tretjo osebo.
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.
Nagrajenci bodo obveščeni z obvestilom na elektronski naslov, ki so ga navedli tekom oddaje ocene,
najpozneje v desetih delovnih dneh od zaključka nagradnega natečaja.
Če se prejemnik nagrade ne odzove na obvestilo o prejemu nagrade v roku enega meseca od prejema
obvestila organizatorja, mu organizator nagrade ni dolžan izročiti, prejemnik nagrade pa v tem primeru
tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila.
Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih
težav in drugih napak. Prav tako organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno
koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci s
pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne sodeluje v sporih okrog lastništva
izžrebanih nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno
delovanje elektronskega poštnega naslova udeleženca.
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do spremembe pravil nagradne igre, če to zahtevajo
vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Vse morebitne spremembe in novosti
bodo objavljene na spletni strani organizatorja www.bosch-home.si. Posamezniki pa lahko kakršnakoli
vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, naslovijo na naslednji elektronski naslov organizatorja:
informacije.internet@bshg.com.

6. Varstvo osebnih podatkov
BSH resno obravnava varovanje osebnih podatkov, zato osebne podatke udeležencev, ki se registrirajo
v portalu MyBosch ali oddajo oceno na www.bosch-home.si, obdelujemo z veliko pozornostjo in
skladno z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.
Za več informacij in seznanitev z vašimi pravicami kliknite na: https://www.bosch-home.com/si/pravneinformacije/impresum/izjava-o-varovanju-podatkov.

BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje
29. 8. 2019
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