
 

PRAVILA  

»Velika nagradna igra Zadenite mizo za namizni nogomet” 

1.Organizator: 

Organizator »Velike nagradne igre “Zadenite mizo za namizni nogomet” (v nadaljevanu: nagradna 

igra) je Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju 

organizator). Podjetje G3 SPIRITS, d.o.o, Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod Kostanji 8, 1218 

Komenda (v nadaljevanu G3 SPIRITS), sodeluje pri nagradni igri tako, da zagotovi nagrade in jih 

izroči nagrajencem.  

2. Trajanje nagradne igre   

Nagradna igra je organizirana in se izvaja v času od od 01.06.2021 – 11.07.2021 v  naslednjih 
organizatorjevih Cash&Carry centrih: • Murska Sobota - Nemčavci 64, 9000 Murska Sobota • 
Ljubljana - Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana • Lucija - Liminjanska cesta 102, 6320 Portorož• Ptuj - 
Rogozniška cesta 8, 2250 Ptuj • Škofja Loka - Partizanska cesta 1, 4220 Škofja Loka • Bled - 
Kajuhova 3, 4260 Bled • Naklo - Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo • Novo mesto - Livada 8, 8000 
Novo mesto • Šempeter pri Novi Gorici - Nikole Tesle 10, 5290 Šempeter pri Novi Gorici • 
Postojna - Tržaška 59, 6230 Postojna • Krško - Cesta krških žrtev 143, 8270 Krško • Maribor - 
Tržaška c. 14, 2000 Maribor • Celje - Lava 2, 3000 Celje.  
 

V nagradni igri lahko sodelujejo samo pravne osebe in podjetniki (s.p.) – v nadaljevanju: 
udeleženci nagradne igre.  

3. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri 

Udeleženci nagradne igre se strinjajo s sodelovanjem v nagradni igri pod pogoji, navedenimi v teh 
pravilih.  
Udeleženec nagradne igre sodeluje v nagradni igri tako, da v času nagradne igre z enim nakupom  
kupi 6 artiklov alkoholne pijače, katere uvoznik je G3 SPIRITS, in sicer: Jägermeister 1,00 L 35%, 
Jägermeister Manifest 1,00 L 38 % in Jägermeister Scharf 0,7L 35%.  
Udeleženci v nagradni igri lahko sodelujejo tudi z več nakupi, ki izpolnjujejo zgoraj navedene 
pogoje. Udeleženci, ki bodo izpolnili pogoj, bodo avtomatično uvrščeni v žrebanje.   
 
4. Nagrade 

1. nagrada: Ročni nogomet v vrednosti 800, 00 EUR + DDV  



2. nagrada: Ročni nogomet v vrednosti 800, 00 EUR + DDV  

3. nagrada: Ročni nogomet v vrednosti 800, 00 EUR + DDV  

4. nagrada: Paket izdelkov G3 SPIRITS v vrednosti  300,00 EUR + DDV 

5. nagrada: Paket izdelkov G3 SPIRITS v vrednosti  100,00 EUR + DDV 

Nabor izdelkov v paketu izbere G3 SPIRITS. 

 

5. Komisija in nagradno žrebanje: 

Javno žrebanje bo potekalo dne 15.7.2021 v G3 SPIRITS Trening center, Celovška cesta 172, 

Ljubljana, ob 18.00 uri, ki ga bo izvedla 3-članska komisija, sestavljena iz 2 zaposlenih pri 

organizatorju in 1 predstavnika G3 SPIRITS, ki izmed sebe izberejo predsednika.  

Pri nagradnem žrebanju se bo vodil zapisnik, ki bo vseboval podatke o: 

- datumu, uri in kraju žrebanja; 

- članih komisije; 

- poteku žrebanja; 

- nagrajencih. 

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.  

 

Vsak udeleženec nagradne igre je lahko nagrajen le enkrat, in sicer za nagrado, za katero je bil 

najprej izžreban. Žrebanje je dokončno, pritožba ni možna. 

Rezultati žrebanja bodo javno objavljeni najkasneje dne 15.7.2021 na spletni strani 

www.mercator.si. 

 

6. Ostala določila nagradne igre:  

Nagrajence bo po izvedenem žrebanju preko elektonskega naslova (izjemoma tudi po pošti ali 

telefonu) kontaktiral Mercator Cash&Carry, in sicer pristojni regijski vodja za posamezno regijo. 

Nagrajenci nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki 

so navedene v teh pravilih. Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali za druge artikle, niti 

prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in 

uporabo nagrad.  

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


Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje 

pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji 

nagradne igre.  

 

Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil. 

Nagrajenec v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega 

nadomestila.  

Organizator obvesti nagrajenca in G3 SPIRITS o prejemniku nagrade. Nagrade zagotovi in podeli 

G3 SPIRITS skupaj s predstavnikom Mercator Cash&Carry. Če nagrajenci nagrad ne prevzamejo v 

predpisanem roku, izgubijo pravico do nagrade. Organizator te nagrade ni dolžan podeliti 

drugemu udeležencu. 

7. Končne določbe  

Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani posredujejo 

organizatorju na naslednji elektronski naslov: veleprodaja@mercator.si. 

 

Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, je 

pristojna podati razlago 3-članska komisija organizatorja, ki skrbi tudi za izvedbo nagradne igre in 

nadzira njen potek. Njena razlaga je dokončna in zoper njo ni možna pritožba.  

 

Ta pravila so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na spletni strani organizatorja - 

www.mercator.si. 

 

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri ali odpove nagradno 

igro. Hkrati se zavezuje, da bo na spletni strani organizatorja – www.mercator.si udeležence 

obvestil o vsaki spremembi pravil.  

 

V Ljubljani, dne 1.6.2021        Poslovni sistem Mercator d.d.
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