
SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V AKTIVNOSTI 
»ZNAMKE ZBIRAJ IN NAGRADO POD PREMAZOM AKTIVIRAJ!« 

 
Uvodne določbe 
 
1. člen 
 
S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira 
Poslovni sistem Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). 
 
2. člen 
 
Gre za aktivnost nagrajevanja kupcev, ki so opravili nakup izdelka z oznako aktivnosti Znamke zbiraj in 
nagrado pod premazom aktiviraj ali oznako Moje znamke od 5.11.2020 do 31.12.2020. Aktivnost 
poteka v vseh živilskih trgovinah Mercator in franšiznih trgovinah Mercator v Sloveniji.  
 
Sodelovanje v aktivnosti 
 
3. člen 
 
V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletni državljani Republike Slovenije, ki izpolnjujejo pogoj iz 4. 
člena teh pogojev. 
 
4. člen 
 
Za vsak nakup 1 izdelka z oznako aktivnosti Znamke zbiraj in nagrado pod premazom aktiviraj ali 1 
izdelka z oznako Moje znamke prejme kupec na blagajni eno premazno kartico, na kateri se pod 
srebrno folijo (ki jo mora kupec podrgniti) skriva eden izmed spodnjih navedenih tekstov: 
 

- Prejem darilne kartice Mercator 
- Pripis določenega števila pik na Pika kartico 
- Nakup v Market spletni trgovini Mercator  
- Posredovanje SMS za potegovanje za glavno nagrado in ostale manjše nagrade 

 
Na koncu računa na blagajni bo razvidno koliko premaznih kartic pripada kupcu. 
 
5. člen 
 
Vsak udeleženec nagradne igre lahko prejme na blagajni več premaznih kartic, vendar lahko s 
posamezno premazno kartico prejme zgolj eno nagrado ali pa s pravilno posredovanim SMS sodeluje 
1-kratno za glavno nagrado oziroma ostale manjše nagrade iz nagradnega sklada 1.del. 
 
 
Nagrade 
 
6. člen  
 
Nagradni sklad 1.del: 

  NAGRADE (v kolikor se pošlje SMS) ŠT. NAGRAD 



1 DARILNA KARTICA MERCATOR V VREDNOSTI 1000 EUR 1 

2 DARILNA KARTICA MERCATOR V VREDNOSTI 500 EUR 1 

3 DARILNA KARTICA MERCATOR V VREDNOSTI 250 EUR 1 

4 KOZARCI ZA VODO ALI SOK - 4 KOZARCI  10 

5 KOZARCI ZA ŽGANE PIJAČE ALI SOK - 4 KOZARCI 10 

6 DESKA ZA REZANJE ALI SERVIRANJE BLOMUS 50 

7 OVITEK ZA HLAJENJE VINA BLOMUS 100 

           173 

Nagradni sklad 2.del: 

  NAGRADE (se nahajajo pod premazom na kartici) ŠT. NAGRAD 

1 DARILNA KARTICA V VREDNOSTI 40 EUR 50 

2 DARILNA KARTICA V VREDNOSTI 20 EUR 100 

3 DARILNA KARTICA V VREDNOSTI 15 EUR 200 

4 DARILNA KARTICA V VREDNOSTI 10 EUR 300 

5 DARILNA KARTICA V VREDNOSTI 5 EUR 500 

6 NAKUP V VREDNOSTI 400 EUR V SPLETNI TRGOVINI MERCATOR 8 

7 PRIPIS 50 PIK NA PIKA KARTICO 5000 

8 PRIPIS 100 PIK NA PIKA KARTICO 3000 

9 PRIPIS 150 PIK NA PIKA KARTICO 2000 

10 PRIPIS 200 PIK NA PIKA KARTICO 1000 

 SKUPAJ 12.158 

   
Prevzem nagrad iz nagradnega sklada 2.del in žrebanje nagrad iz nagradnega sklada 1.del 
 
7. člen 
 

a.) Nagrada pod premazom - darilna kartica Mercator  
V kolikor se pod premazom skriva vrednost darilne kartice Mercator, mora nagrajenec original kartico 
posredovati na naslov Mercator, d.d., za Moje znamke, Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana. Na kartici 
mora nagrajenec obvezno izpolniti vse zahtevane podatke: ime in priimek, naslov, pošta, kraj in 
telefon. Ko organizator prejme premazno kartico nagrajenca, ga o prejemu tudi telefonsko obvesti. 
Darilno kartico prejme priporočeno po pošti kot vrednostno pismo najkasneje 15 dni od telefonskega 
klica. 
 

b.) Nagrada pod premazom – nakup v Market Spletni trgovini Mercator v vrednosti 400 eur 
V kolikor se pod premazom skriva nakup v Market spletni trgovini Mercator, mora nagrajenec original 
kartico posredovati na naslov Mercator, d.d., za Moje znamke, Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana. 
Na kartici mora nagrajenec obvezno izpolniti tudi vse zahtevane podatke ime in priimek, naslov, 



pošta, kraj in telefon. Ko organizator prejme premazno kartico nagrajenca, ga o prejemu tudi 
telefonsko obvesti. 
 

- Če je nagrajenec že uporabnik Market spletne trgovine Mercator sporoči organizatorju 
uporabniško ime telefonsko, da mu v roku 7 dni naložijo dobroimetje vrednosti nagrade. 

 
- V kolikor nagrajenec še ni registriran v Market spletni trgovini Mercator, se mora le ta 

registrirati v roku vsaj 5 dni od telefonskega klica organizatorja. Po registraciji sporoči 
organizatorju telefonsko uporabniško ime, da se mu lahko v roku 7 dni naloži dobroimetje 
vrednosti nagrade. 

 
c.) Nagrada pod premazom – pripis Pik na Pika kartico 

Organizator pripiše pike nagrajencu na blagajni ob naslednjem nakupu v katerikoli trgovini Mercator 
in franšizni trgovini Mercator ob predložitvi premazne kartice in svoje Pika kartice najkasneje do 
15.1.2021. Ob pripisu pik na Pika kartico nagrajenca organizator zadrži premazno kartico. 
 
V primeru, da dobitnik nagrade ni imetnik Pika kartice, se mu na blagajni v katerikoli trgovini 
Mercator in franšizni trgovini Mercator ob predložitvi premazne kartice najkasneje do 15.1.2021 izda 
začasna Pika kartica, na katero se pripiše pike, prejete z premazno kartico. Ob pripisu pik na začasno 
Pika kartico nagrajenca organizator zadrži premazno kartico.  
 

d.) Pod premazom - SMS nagradna igra 
V kolikor je pod premazom napisano SMS nagradna igra mora kupec najkasneje do 31.12.2020 (do 

polnoči) poslati SMS na številko 4080 tako, da izpiše besedo NAGRADAMZ in s tem sodeluje v 

nagradnem žrebanju za ostale nagrade in glavno nagrado iz 6. člena 1.del. Cena poslanega SMS je po 

ceniku operaterja. 

Kupec s sodelovanjem preko SMS-a dovoljuje organizatorju, da mu v primeru pravilno poslane 

besede, pošlje povraten brezplačen SMS "Vašo sporočilo smo prejeli. Hvala!". 

Vsak udeleženec lahko v aktivnosti z enim pravilno poslanim SMS sporočilom sodeluje le 1 krat v 

nagradni igri. 

Nagradno žrebanje se bo izvedlo najkasneje do 9.1.2021 na sedežu organizatorja in ne bo javno. 

Organizator bo nagrajence o izidu žrebanja telefonsko obvestil do 15.1.2021. Žrebanje bo izvedla 

tričlanska komisija, sestavljena iz zaposlenih pri organizatorju nagradne igre. Izid žrebanja je 

naključen. 

Zapisnik o žrebanju vsebuje podatke o:  

- datumu, uri in kraju žrebanja, 

- članih komisije, 

- odločitvah komisije 

- izžrebancih oz. nagrajencih, 

- uri zaključka žrebanja. 

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča. 



Komisija bo v žrebanje uvrstila tiste sodelujoče, ki bodo do 31.12.2020 (najkasneje do polnoči) poslali 

pravilen SMS. Komisija nadzira izvedbo žrebanja nagrajencev v skladu s temi pravili nagradne igre. 

Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so dokončne in 

nepreklicne. Ravnanje in odločitve komisije se navedejo v zapisniku. 

Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne ali neustrezne načine 

sodelovanja v nagradni igri. 

Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.mercator.si od 15.1.2021 naprej. 

8. člen 
 
Dobitniki nagrad, katerih vrednost presega 42,00 EUR, so po zakonu davčni zavezanci in so dolžni ob 
prevzemu nagrade organizatorju sporočiti naslednje podatke: ime in priimek, naslov in davčno 
številko. V nasprotnem primeru izgubijo pravico do nagrade. V kolikor konkretni dobitnik nagrade 
podatkov do dne 15.1.2021 ne dostavi, se nagrada ne podeli. 
 
 
 
9. člen 
 
Organizator bo od dobitka nagrade, ki presega vrednost 42,00 EUR, za nagrajenca obračunal in plačal 
akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo. Prejemniku nagrade se v skladu z Zakonom o 
dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo. 
 
Pravice in odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad 
 
10. člen 
 
Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrajenec nima pravice zahtevati drugačne 
nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Organizator ne 
prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad. 
 
 
11. člen 
 
Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki 
bi izvirala iz nagrad. 
 
Spremembe pravil in odpoved nagradne igre 
 
12. člen 
 
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove 
aktivnost. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne 
odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z aktivnostjo oz. 
uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence. 
 
Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila te aktivnosti in jih objaviti na spletni strani 
www.mercator.si. 
 



 
Zaključek nagradne igre 
 
13. člen 
 
Vsa dokumentacija, povezana z organizacijo in izvedbo aktivnosti, kakor tudi ta pravila, se hranijo v 
prostorih organizatorja dve leti. 
 
14. člen 
 
Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti. 
 
 
Varstvo osebnih podatkov 
 
15. člen 
 
Organizator nagradne igre bo v okviru konkretne nagradne igre zbral in obdeloval zgolj osebne 

podatke nagrajencev, za katere bo moral v skladu z 9. členom teh splošnih pogojev obračunati 

akontacijo dohodnine in tiste osebne podatke, ki so namenjeni za namen kontaktiranja nagrajencev 

in izločitev nagrade. Zbrane osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefonsko številko in davčno 

številko) bo v zbirki osebnih podatkov posameznikov varoval v skladu s Politiko zasebnosti podjetja 

Mercator in veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU- 

GDPR). Osebne podatke lahko organizator nagradne igre uporablja izključno za namene, za katere so 

bili pridobljeni. 

Sodelujočim v nagradni igri so skladno z zakonom zagotovljene pravica do vpogleda, dopolnitve, 

popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. 

 
 
Končna določba 
 
16. člen 
 
Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 5.11.2020. V času trajanja aktivnosti so pravila na 
vpogled na spletnih straneh www.mercator.si. 
 
 
 
 

Poslovni sistem Mercator, d.d. 

http://www.mercator.si/
http://www.mercator.si/

