
Pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre  
 »Izbor najboljšega prodajalca« 

 
 
 
Uvodne določbe 

1. člen 
 
S temi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre »Izbor najboljšega prodajalca« 
(v nadaljevanju »nagradna igra«), ki jo organizira Poslovni sistem Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, 
1000 Ljubljana (v nadaljevanju »organizator«). 
 
Nagradna igra bo potekala od 12.03.2020 do vključno 10.04.2020. 
 
 
Sodelovanje v nagradni igri  

2. člen 
 
V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki 
pravilno izpolnijo in podpišejo glasovnico za izbor najboljšega prodajalca. V nagradni igri ne smejo 
sodelovati osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne igre.  
 

3. člen 
 
V nagradni igri se sodeluje tako, da se pošlje originalno glasovnico, ki se jo dobi na prodajnih mestih 
Mercatorja ali v Mercatorjevih letakih, ki izidejo 19.03., 26.03., 02.04. in 09.04.2020. 
 
Na glasovnici kupec izpolni: svoje ime in priimek, naslov, pošto in kraj bivanja, ime in priimek 
prodajalke/ca, zaposlenega v maloprodaji Market (razen franšiznih trgovin), M Tehnike ali 
Veleprodaje (velja samo za prodajalne Cash&Carry) družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., za 
katerega kupec glasuje, naziv prodajalne izbrane/ga prodajalke/ca ter podpis kupca. Glasovnica se 
odda na prodajnem mestu v glasovalno skrinjico. 
 
Posamezni kupec lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, vendar je lahko nagrajen le enkrat. 
 
Šteje se, da je kupec z izpolnjeno in oddano glasovnico sprejel splošne pogoje sodelovanja v tej 
nagradni igri. 
 
Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepopolne, neustrezne ali nečitljive glasovnice ter 
morebitne druge pomote pri sodelovanju v nagradni igri. 
 
 
Nagrade 

4. člen 
 
Organizator bo najkasneje do 31.05.2020 izmed udeležencev nagradne igre izžrebal 50 nagrajencev, 
ki bodo prejeli:  

- 1 (ena) nagrada: darilno kartico Mercator v vrednosti 40,00 €, 
- 1 (ena) nagrada: darilno kartico Mercator v vrednosti 30,00 €, 
- 48 (oseminštirideset) nagrad: darilno kartico Mercator v vrednosti 10,00 €. 

 
Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade niso prenosljive na drugo osebo. 
 



 
Komisija in potek žrebanja 

5. člen 
 

Žrebanje bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz zaposlenih pri organizatorju. Izmed članov 
komisije se določi predsednika, ki je dolžan voditi zapisnik o poteku žrebanja, ki vsebuje zlasti 
navedbe glede datuma, ure in kraja žrebanja, članih komisije, izžrebancih oziroma nagrajencih ter uro 
zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje poteka na sedežu organizatorja in 
ni javno. V žreb se uvrstijo samo v celoti izpolnjene glasovnice. Žrebanje se izvede na ročni način. Izid 
žrebanja je naključen. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba ni mogoča.  
 
 
Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad 
 

6. člen 
 
Imena in priimki nagrajencev bodo objavljeni na spletni strani www.mercatorgroup.si.  
 
Nagrajenec bo obvestilo o nagradi in nagrado prejel po pošti v roku 5 (petih) delovnih dni po datumu 
žreba. 
 
 
Varstvo osebnih podatkov 

7. člen 
 
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje 
in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. 
Osebni podatki, ki se zbirajo so: ime in priimek, naslov in kraj bivanja. 
 
Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo izključno za namene te nagradne igre (izvedba nagradne 
igre, obveščanje nagrajencev o rezultatih žrebanja, objava nagrajencev v skladu s splošnimi pogoji). 
Organizator nagradne igre vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih 
podatkov. Osebne podatke lahko uporablja izključno za namen, za katerega so bili pridobljeni. 
 

8. člen 
 
Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 12.03.2020. V času trajanja nagradne igre so pravila na 
vpogled na spletni strani www.mercatorgroup.si. Organizator si pridržuje pravico spremeniti pogoje 
in pravila te nagradne igre in jih javno objaviti na prej navedeni spletni strani. 
 
 
 
 
 
Ljubljana, 12.03.2020         Poslovni sistem Mercator, d.d. 
 
 
 
 
 
 

http://www.mercatorgroup.si/
http://www.mercatorgroup.si/

