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SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA AKTIVNOSTI – GOSTINSKA DEJAVNOST SI ZASLUŽI 
SPODBUDO 
 
Uvodne določbe 
 
1. člen 
 
S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba aktivnosti, ki jo organizira Poslovni 
sistem Mercator, d.d., Veleprodaja, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »organizator«). 
 
2. člen 
 
Aktivnost GOSTINSKA DEJAVNOST SI ZASLUŽI SPODBUDO bo v letu 2020 potekala štirikrat, in sicer v 
naslednjih terminih: 
 

 1. 6. do 30. 6. 2020  

 1. 7. do 31. 7. 2020 

 1. 8. do 31. 8. 2020 

 1. 9. do 30. 9. 2020 
 
Aktivnost je organizirana in se izvaja 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 Gorici - Nikole Tesle 10, 5290 Šempeter pri 

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 aktivnosti lahko sodelujejo samo pravne osebe in podjetniki (s.p.) – v nadaljevanju: udeleženci 

aktivnosti.  

Sodelovanje v aktivnosti GOSTINSKA DEJAVNOST SI ZASLUŽI SPODBUDO 

3. člen 
 
Šteje se, da s samim sodelovanjem v aktivnosti sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z aktivnostjo 
GOSTINSKA DEJAVNOST SI ZASLUŽI SPODBUDO, sprejema ta pravila in se z njimi strinja.  
 
Sodelovanje v aktivnosti je možno z nakupi v Cash&Carry centrih s koriščenjem popustov pri nakupu 
izdelkov dobavitelja, ki je v določenem terminu pripravil posebno ponudbo ter po končani mesečni 
akciji avtomatično sodelujete v žrebu za pridobitev bona v vrednosti 3.000,00 EUR za nakup v trgovinah 
M Tehnike.  
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Sodelujoči izgubi pravico do bona v vrednosti 3.000,00 EUR, če organizator ugotovi, da:  
- ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v aktivnosti;  
- je kršil pravila in pogoje sodelovanja v aktivnosti;  
- ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno. 

 
Potek žrebanja in komisija aktivnosti GOSTINSKA DEJAVNOST SI ZASLUŽI SPODBUDO 
 
4. člen 
 
Žrebanja bodo izvedena 4 x po 3 bone v vrednosti 3.000,00 EUR, in sicer: 
 

 10. 7. 2020 za aktivnost, ki poteka od 1.6. do 30.6.2020 

 10. 8. 2020 za aktivnost, ki poteka od 1.7. do 31.7.2020 

 10. 9. 2020 za aktivnost, ki poteka od 1.8. do 31.8.2020 

 10.10.2020 za aktivnost, ki poteka od 1.9. do 30.9.2020 
 
na sedežu organizatorja aktivnosti. 
 
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.  
 
Vsak udeleženec je lahko v aktivnosti GOSTINSKA DEJAVNOST SI ZASLUŽI SPODBUDO izžreban le 
enkrat.  
 
Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo obliko izplačila ali je prenesti na tretjo osebo. 
V kolikor nagrajenec pisno zavrne nagrado, si organizator pridržuje pravico, da nagradi drugega 
nagrajenca. 
 
Žrebanje bona v vrednosti 3.000,00 EUR bo izvedla komisija v sestavi treh predstavnikov organizatorja 
aktivnosti. O žrebu se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, prisotnih 
osebah, poteku žrebanja in nagrajencih. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni možna. 

 
5. člen 
 
Rezultati žrebanja bodo javno objavljeni najkasneje do 15. v mesecu na  spletni strani  
https://www.mercator.si/aktualno/nagradne-igre 
 
Sodelujoči se s sodelovanjem v aktivnosti GOSTINSKA DEJAVNOST SI ZASLUŽI SPODBUDO strinjajo z 
javno objavo njihovih podatkov (ime podjetja, naslov) na spletni strani, Mercator Facebook strani in 
po potrebi tudi v drugih medijih, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine ter za 
namen obveščanja o rezultatih žrebanja oziroma prevzema nagrade.  
 
Nagrade in prevzem nagrad 
 
6. člen 
 
Organizator nagrajenca o prejemu nagrade obvesti telefonsko v roku 5 delovnih dni po izvedenem 
žrebu. 
 

https://www.mercator.si/aktualno/nagradne-igre
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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.  
 
Bon za nakup izdelkov v Mercator Tehniki v vrednosti 3.000,00 EUR mora biti koriščen v roku največ 4 
mesece od datuma žreba. Obdobje unovčevanja bona v vrednosti 3.000,00 EUR je v celoti vezano na 
trgovine M Tehnike za obstoječi asortima in zalogo izdelkov.  
 
7. člen 

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

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

- pogojev za prejem bona v vrednoti 3.000,00 EUR ne izpolnjuje nihče od udeležencev, 
- se po obvestilu aktivnosti nagrajenec ne odzove na prevzem nagrade. 

 
Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z aktivnostjo GOSTINSKA DEJAVNOST SI ZASLUŽI 
SPODBUDO oziroma uporabo Pravil in pogojev aktivnosti je dokončna in velja za vse sodelujoče. 
 
8. člen 
 
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb Pravil in pogojev aktivnosti GOSTINSKA 
DEJAVNOST SI ZASLUŽI SPODBUDO, ki jih bo objavil na spletni strani 
https://www.mercator.si/aktualno/nagradne-igre v primeru višje sile pa lahko aktivnost tudi odpove. 
 
9. člen 

 
Za razlago posameznih členov Splošnih pogojev aktivnosti »GOSTINSKA DEJAVNOST SI ZASLUŽI 
SPODBUDO«  je pristojna izključno komisija iz 5. člena teh splošnih pogojev.  
 
Končna določba 
 
11. člen 
 
Pravila aktivnosti GOSTINSKA DEJAVNOST SI ZASLUŽI SPODBUDO pričnejo veljati z dnem 1. 6. 2020. V 
času trajanja aktivnosti so pravila na vpogled na spletnih straneh www.mercator.si ter v Klicnem 
centru Mercator, Dunajska cesta 103, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur, to je vsak delavnik od 8:30 
do 14:30 ure. 
 
 
 
Ljubljana, 1.6.2020                                                                                            Poslovni sistem Mercator d.d. 
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