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PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE  

»PRENOVA GOSTINSKEGA LOKALA« 
 

 
 

1. člen 
 
Organizator nagradne igre »PRENOVA GOSTINSKEGA LOKALA« je Mercator d.d., Dunajska cesta 
107, Ljubljana (v nadaljevanju organizator).  
 
V nagradni igri lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki. 
 
Nagradna igra poteka od 16.1.2020 do vključno 15.6.2020 do 24.00 ure.  
 
Nakup je pogoj za sodelovanje v nagradni igri.  
 

Pravila in pogoji nagradne igre so objavljeni na spletni strani https://www.mercator.si/aktualno-
pri-sosedu/nagradne-igre/ 

 
 

2. člen 
 

Organizator bo v okviru nagradne igre podelil eno nagrado, in sicer: 
 
PRENOVO GOSTINSKEGA LOKALA V VREDNOSTI DO 10.000,00 EUR BREZ DDV. Znesek 
predstavlja polno vrednost (po rednih cenah) opreme in izvedenih storitev (brez DDV) s strani izvajalca 
ŠKERJANC d.o.o., Povžane 1A, 6242 Materija, matična številka 3413748000 (v nadaljevanju: 
izvajalec). Možno je minimalno odstopanje, in sicer preseganja zneska 10.000,00 EUR brez DDV do 
višine 1% (100,00 EUR brez DDV). 
 
Prenova gostinskega lokala v tej nagradni igri zajema opremo in storitve, ki so v asortimanu izvajalca: 

- Opremo za gostinski lokal: mize, stoli, senčniki, zunanji stoli in mize ipd. – v skladu s ponudbo  
izvajalca 

-     Tehnični izdelki, kot so hladilniki, pomivalni stroji ipd. – v skladu s ponudbo izvajalca 
Svetovanje, vgradnja, druga pomoč s strani izvajalca, kar je v skladu s ponudbo izvajalca 

https://www.skerjanc.com/ 

 
 
Nagrada ne zajema večjih gradbenih posegov in drugih prenovitvenih del, ki niso v ponudbi izvajalca. 
 
Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo obliko izplačila ali je prenesti na tretjo osebo. 
 
Morebitne reklamacije in pritožbe v zvezi opremo in izvedenimi storitvami prenove bo reševal izvajalec. 
 
V kolikor nagrajenec pisno zavrne nagrado, si organizator pridržuje pravico, da izžreba drugega 
nagrajenca. 

3. člen 
 
Sodelovanje v nagradni igri poteka na naslednji način:  
 
Vsak kupec, ki v času trajanja nagradne igre opravi enkratni nakup spodaj določenih izdelkov dobavitelja 
Atlantic Trade v višini vsaj 40,00 EUR (brez DDV; veleprodajna vrednost na fakturi po odbitih rabatih), 
sodeluje v žrebu. 
 

https://www.mercator.si/aktualno-pri-sosedu/nagradne-igre/
https://www.mercator.si/aktualno-pri-sosedu/nagradne-igre/
https://www.skerjanc.com/


Stran 2 od 4 

Posamezni poslovni subjekt lahko v nagradni igri sodeluje večkrat.  
 
Izdelki, ki omogočajo sodelovanje v žrebu, so namenjeni Horeca kanalu. Seznam izdelkov: 
 

EAN KODA 
BLAGOVNA 
ZNAMKA IZDELKI H.O.R.E.C.A. – Atlantic Trade 

3838975531673 BARCAFFE  BARCAFFE ESPRESSO CLASSICO ZRNO 1000 G 

3838471030519 BARCAFFE BARCAFFE BLACK'N'EASY 320 G HORECA 

3838471032933 COCKTA COCKTA 0,275 L NEW / SLO 

3838471037464 COCKTA COCKTA FREE 0,275 L /SLO 

3838471033848 COCKTA BLACK TONIC 0,25 L 

3850322009284 CEDEVITA CEDEVITA VIN POMARANČA 19 G - STICK 

3850322009154 CEDEVITA CEDEVITA VIN LIMONA 19 G - STICK 

3850322009406 CEDEVITA CEDEVITA VIN BEZEG & LIMONA 19 G - STICK 

3850322009178 CEDEVITA CEDEVITA VIN GRAPE 19 G - STICK 

3850322009192 CEDEVITA CEDEVITA VIN LIMETA 19 G - STICK 

90169717 RAUCH RAUCH MARELICA 40% STEKL. 0,2 L 

90169731 RAUCH RAUCH HRUŠKA 50% STEKL. 0,2 L 

90169724 RAUCH RAUCH BRESKEV 50% STEKL. 0,2 L 

90169502 RAUCH RAUCH ANANAS 100% STEKL. 0,2 L 

90169762 RAUCH RAUCH JABOLKO 100% STEKL. 0,2 L 

90020940 RAUCH RAUCH JAGODA 40% STEKL. 0,2 L 

90169168 RAUCH RAUCH POMAR. SAD. DELČKI 100% STEK.0,2 L 

90020247 RAUCH RAUCH ČRNI RIBEZ 25% STEKL. 0,2 L 

9008700132718 RAUCH RAUCH BOROVNICA 40% STEKL. 0,2 L 

90020148 RAUCH RAUCH VIŠNJA 50% STEKL. 0,2 L 

90087172 RAUCH RAUCH MANGO 30% STEKL. 0,2 L 

90169519 RAUCH RAUCH PARADIŽNIK 100%  STEKL. 0,2 L 

90087578 RAUCH MyTEA BRESKEV STEKL. 0,33 L 

90087530 RAUCH MyTEA LIMONA STEKL. 0,33 L 

90020322 RAUCH RAUCH NATIVA ZELENI ČAJ STEKL. 0,25 L 

3858890470475 BAR LATTE  BAR LATTE UHT MLEKO 3,8% MM 1 L 

8594005011908 STOCK VODKA AMUNDSEN 37,5% 1L 

8000440112372 STOCK VODKA KEGLEVICH CLASSIC 38% 1 L 

8000440396383 STOCK STOCK 84 BRANDY 38% 1 L 

8594005018990 STOCK STOCK BLACK FOX 35% 1 L 

8000440112877 STOCK SAMBUCA 40% 1L 

8000440113096 STOCK TRIPLE SEC 38% 1L 

7501975701020 CLIMAX TEQUILA CLIMAX 1L 

3830019674322 CHOCOMAR  CHOCOMAR KAKAO NAPITEK 20 G X 60 

3830019674377 CHOCOMAR  CHOCOMAR VROČA ČOKOLADA BELA 28GX40 

3830019674346 CHOCOMAR  CHOCOMAR VROČA ČOKOLADA MLEČNA 28GX40 

3830019674421 CHOCOMAR  CHOCOMAR VROČA ČOK.STANDARDNA 28GX40 

3830019674445 CHOCOMAR  CHOCOMAR VROČA ČOKOLADA BANANA 28GX40 

3830019674407 CHOCOMAR  CHOCOMAR VROČA ČOKOLADA BELA LEŠ.28GX40 
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3830019674414 CHOCOMAR  CHOCOMAR VROČA ČOKOL.EKSTRA TEMNA 28GX40 

3830019674315 CHOCOMAR  CHOCOMAR VROČA ČOKOLADA KOKOS 28GX40 

3830019674452 CHOCOMAR  CHOCOMAR VROČA ČOKOLADA LEŠNIK 28GX40 

3830019674483 CHOCOMAR  CHOCOMAR VROČA ČOKOLADA VANILIJA 28GX40 

3830019674476 CHOCOMAR  CHOCOMAR VROČA ČOKOLADA KARAMEL 28GX40 

3830019674438 CHOCOMAR  CHOCOMAR VROČA ČOKOLADA RAFKO 28GX40 

3830019674391 CHOCOMAR  CHOCOMAR VROČA ČOKOLADA BELA 800 G 

3830019674360 CHOCOMAR  CHOCOMAR VROČA ČOKOLADA MLEČNA 800 G 

3830019674469 CHOCOMAR  CHOCOMAR VROČA ČOKOLADA STANDARDNA 800 G 

 
 

4. člen 
 
Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno 
igro, sprejema ta pravila nagradne igre in se z njimi strinja.  
 
Sodelujoči izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:  

- ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;  
- je kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;  
- ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno. 

 
 

5. člen 
 
Žrebanje se bo izvedlo v tednu med 6. in 10. junijem 2020 na sedežu organizatorja nagradne igre. 
 
Žrebanje ne bo javno in se bo izvedlo s pomočjo računalniškega programa, ki vsem sodelujočim, ki 
izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, omogoča enake možnosti, da so izžrebani.  
 
Nagradno žrebanje bo izvedla komisija v sestavi treh predstavnikov organizatorja nagradne igre. O 
nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, prisotnih 
osebah, poteku žrebanja in nagrajencu. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni možna. 

 
6. člen 

 
Rezultati žrebanja bodo javno objavljeni najkasneje do 15.7.2020 na  spletni strani 
https://www.mercator.si/aktualno-pri-sosedu/nagradne-igre/ 
 
Sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo z javno objavo njihovih podatkov (ime podjetja, 
naslov) na spletni strani https://www.mercator.si/aktualno-pri-sosedu/nagradne-igre/ z namenom 
obveščanja o rezultatih žrebanja oziroma prevzema nagrade.  
 

7. člen 
 
Organizator nagrajenca o prejemu nagrade obvesti telefonsko v roku 5 delovnih dni po izvedenem 
žrebu. 
 
Nagrajenec mora v 5 delovnih dneh od prejetja obvestila o prejetju nagrade na e-poštni naslov 
organizatorja veleprodaja@mercator.si posredovati svoje podatke – naziv in naslov podjetja, davčno 
številko/ ID za DDV oziroma ime in priimek, naslov in davčno številko, če je nagrajenec samostojni 
podjetnik posameznik.  
 
Če se nagrajenec ne odzove ali v 5 delovnih dneh ne posreduje zgoraj navedenih podatkov oziroma 
pisno zavrne prevzem nagrade, izgubi pravico do prejetja nagrade, organizator pa je do njega prost 
svojih obveznosti. V tem primeru se izžreba drugega nagrajenca. 

https://www.mercator.si/aktualno-pri-sosedu/nagradne-igre/
https://www.mercator.si/aktualno-pri-sosedu/nagradne-igre/
mailto:veleprodaja@mercator.si
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Nagrada/obnova gostinskega lokala bo realizirana sukcesivno v roku največ 4 mesecev od datuma 
žreba. Obdobje podelitve nagrade je v celoti vezano na izvajalca, njegovo zalogo opreme, 
razpoložljivost delovnih resursov in drugo. Nagrajenec se obveže, da bo pri realizaciji obnove sodeloval 
v največjem možnem obsegu in ne bo oviral izvedbe.  
 
O podeljeni nagradi in opravljenih storitvah izvajalec in nagrajenec podpišeta primopredajni zapisnik, 
katerega sestavni del je specifikacija opreme, tehničnih izdelkov in opravljenih storitev, skupaj s cenami 
– s tem se šteje, da je bila nagrada podeljena oziroma da je bila prenova gostinskega lokala izvedena. 
 
 

8. člen 
 

V primeru nepredvidenih ali spremenjenih okoliščin ali višje sile lahko organizator začasno prekine ali 
odpove nagradno igro. O tem mora preko svojih medijev obvestiti sodelujoče. V tem primeru organizator 
ne odgovarja sodelujočim za nastalo škodo. 
 
Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če: 

- se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v pravilih ali je sodeloval v 
nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre, 

- pogojev za prejem nagrade ne izpolnjuje nihče od udeležencev, 
- se po obvestilu nagradne igre nagrajenec ne odzove na prevzem nagrade. 

 
Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo Pravil in pogojev 
nagradne igre je dokončna in velja za vse sodelujoče. 
 
Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. 
 
 

9. člen 
 
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb Pravil in pogojev nagradne igre, ki jih bo 

objavil na spletni strani https://www.mercator.si/aktualno/velika-nagradna-igra/, v primeru višje sile 

pa lahko nagradno igro tudi odpove. 

 
 

10. člen 
 

Za tolmačenje posameznih členov Pravil in pogojev nagradne igre »PRENOVA GOSTINSKEGA 
LOKALA«  je pristojna izključno komisija iz 5. člena teh pravil in pogojev nagradne igre.  
Ljubljana, 13.1.2020 
 
 
        Poslovni sistem Mercator d.d. 
 

 

https://www.mercator.si/aktualno/velika-nagradna-igra/

