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Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri 

"RAZVAJANJE S CHIO OVEN ČIPSOM" 

 

1. člen  

(splošne določbe) 

 

Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »Razvajanje s Chio Oven čipsom« (v 

nadaljevanju: nagradna igra). Organizator nagradne igre je Intersnack, d. o. o., Brnčičeva 29, 

1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: organizator). 

 

Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani www.chio.si in www.intersnack.si. 

S temi pravili in pogoji organizator določa pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v 

nagradni igri. 

 

2. člen 

(namen, kraj in trajanje nagradne igre) 

 

Namen nagradne igre je promocija čipsov Chio. Oglaševanje in udeležba v nagradni igri poteka 

skladno s predpisi o oglaševanju izdelkov, ki jih daje na slovenski trg organizator nagradne 

igre.  

 

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije. Nagradna igra traja od ponedeljka, 3. 

10. 2016 do vključno ponedeljka, 7. 11. 2016 do 24.00 ure.   

 

3. člen 

(pogoji sodelovanja) 

 

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije, 

ki so starejši od 18 let. Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 

18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno 

mladoletno osebo. 

 

Zaposleni v družbi Intersnack, d. o. o.. oziroma njihovi ožji družinski člani (vključno z 

zunajzakonskimi partnerji), ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, 

ne smejo imeti nikakršne podpore s strani organizatorja. Vsako takšno sodelovanje se šteje kot 

neveljavno. 

 

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo s pravili 

nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in 

pravila v zvezi z nagradno igro. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.  
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Organizator ne nosi odgovornosti za izgubljene, nepopolno ali neustrezno poslane podatke ali 

pošiljke. Nagradna igra se zaključi z žrebom dobitnikov nagrad. Rezultati žrebanja so dokončni 

in pritožba ni mogoča. 

 

4. člen 

(način sodelovanja) 

 

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče 

 z nakupom vsaj treh (3) Chio Oven čipsov in/ali katerih koli drugih čipsov Chio hkrati; 

 s pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje. 

 

V nagradni igri lahko sodeluje posameznik, ki v času trajanja nagradne igre (od 3. 10. 2016 do 

vključno 7. 11. 2016) hkrati kupi najmanj tri (3) enake ali različne Chio Oven čipse ali tri (3) 

katere koli druge čipse blagovne znamke Chio. Nakup se dokazuje z računom. Originalni račun 

je potrebno hraniti do konca trajanja nagradne igre.  

Izdelke je mogoče kupiti samo v trgovinah, ki se nahajajo na območju Republike Slovenije.  

 

Na spletni strani www.chio.si je pod poglavjem Nagradne igre dostopna povezava do podstrani, 

ki je namenjana nagradni igri. Pod zavihkom »Vnesi št. računa« posameznik izbere (med 

danimi možnostmi) naziv trgovine, kjer je opravil nakup čipsa Chio ter vnese natančno številko 

računa (z vsemi posebnimi znaki in presledki, npr: 81190-103-64556). 

 

Za uspešno prijavo v nagradno igro mora posameznik vpisati še zahtevane osebne podatke v 

predpisana polja (ime, priimek in e-mail).  

 

Sodelovanje ni pogojeno z nakupom, ker posameznik lahko sodeluje v nagradni igri tudi s 

pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje. 

Nagradno vprašanje je dostopno tudi na posebni strani, ki je namenjena nagradni igri, in sicer 

na zavihku »Nagradno vprašanje«. Nagradno vprašanje se glasi: »Koliko odstotkov manj 

maščob vsebuje Chio Oven čips v primerjavi z običajnim krompirjevim čipsom?« Odgovori so 

že ponujeni. Posameznik izbere tisto možnost, za katero misli, da je pravilna.  

 

Tudi pri tej možnosti mora posameznik vpisati zahtevane osebne podatke v predpisana polja 

(ime, priimek in e-mail).  

 

Z oddajo vpisanih podatkov na oba načina, ki sta omenjena v tem členu, se sodelujoči strinja s 

pravili nagradne igre.  

 

Če posameznik želi, lahko zahtevane podatke (naziv trgovine in št. računa ali odgovor na 

nagradno vprašanje ter osebne podatke: ime, priimek, e-mail) pošlje po pošti na naslov 
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organizatorja s pripisom »Za nagradno igro« do vključno, 7. 11. 2016. Pošiljka je lahko poslana 

tudi na zadnji dan trajanja nagradne igre, pri tem se upošteva datum poštnega žiga.  

 

Vsak posamezni račun (številka računa) se lahko uporabi samo enkrat. Če je račun z isto 

številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe, se razglasi za neveljavnega. Odločitev o 

razglasitvi računa (oz. več računov) za neveljavnega je diskrecijska pravica organizatorja in je 

dokončna.  

 

V nagradni igri je mogoče sodelovati večkrat, če posameznik sodeluje z nakupom, vendar 

vsakič z drugo številko računa. Posameznik je lahko izžreban le enkrat in lahko prejme le eno 

od nagrad.  

 

5. člen 

(nagradno žrebanje in nagrada) 

 

V nagradnem žrebanju bodo vključeni vsi oddani podatki na spletni strani www.chio.si ali 

prejete pošiljke, ki bodo ustrezale pogojem iz 4. člena. 

 

Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta, poštnina) nosijo udeleženci nagradne igre.  

 

Če bodo v spletni aplikaciji oddani manjkajoči ali napačni podatki, bo organizator takšno 

oddajo razglasil za neveljavno.  

 

Ravno tako, bo organizator poslano pošiljko, ki ne bo frankirana oziroma bo nepravilno 

frankirana, razglasil za neveljavno. Odločitev o razglasitvi prijave za nagradno igro ali pošiljke 

za neveljavno je diskrecijska pravica organizatorja in je dokončna.  

 

Žrebanje nagrajencev bo v petek, 18. 11. 2016 na sedežu organizatorja.  

 

Skupaj bo izžrebanih 30 dobitnikov nagrad.  

 

Žrebanje bo izvedla 3-članska komisija, sestavljena iz treh zaposlenih v družbi organizatorja. 

Žrebanje ne bo javno. Pred začetkom žrebanja vodja komisije vse prisotne seznani z namenom 

nagradne igre in načinom žrebanja nagrad. Žrebanje se zaključi, ko so izžrebani vsi nagrajenci. 

 

Komisija bo med samim žrebanjem ugotavljala tudi veljavnost prijav sodelujočih. Če izžrebana 

pošiljka/prijava v nagradno igro ne bo veljavna, se bo žrebanje za posamezno nagrado 

ponavljalo toliko časa, da bo izžreban sodelujoči, ki bo ustrezal zahtevam nagradne igre.  
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O žrebanju odgovorna oseba organizatorja vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in 

kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja ter izžrebancih. Zapisnik podpišejo vsi člani 

komisije, izdela se v enem izvodu in se hrani pri organizatorju.  

Rezultati žrebanja do dokončni in pritožba nanje ni mogoča.  

 

Nagrade podeli organizator pod pogoji, ki so določeni s temi pravili. 

 

Izžrebane bodo naslednje atraktivne nagrade: 

 1x darilni bon v vrednosti 500  € 

 4x darilni bon v vrednosti 250 € 

 25x darilni bon v vrednosti 40 € 

 

Darilni boni se lahko vnovčijo v trgovinah Big Bang, z izjemo spletne trgovine bigbang.si. 

Seznam Big Bang prodajnih mest je dostopen na naslovu: https://www.bigbang.si/o-

nas/prodajna-mesta. 

 

Skupna vrednost nagradnega sklada znaša: 2.500 € (z vključenim DDV). 

 

Plačilo vseh davkov od nagrad je odgovornost organizatorja. Nagrajenci so v skladu z Zakonom 

o dohodnini pred prejemom nagrade dolžni predložiti svojo davčno številko. 

Za darilne bone v vrednosti 250 € in 500 € bo organizator odvedel akontacijo za dohodnino. Za 

darilne bone v vrednosti 40 € plačilo akontacije dohodnine ni potrebno, ker je vrednost nagrade 

manjša od višine, ki jo določa zakon. 

 

6. člen 

(obvestilo o nagradi in pošiljanje nagrad) 

 

Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali za katero 

koli drugo nagrado, drugo blago ali storitev. Slike na promocijskem materialu so simbolične.  

 

Vsak posameznik, ki bo v nagradni igri sodeloval z nakupom, ki je omenjen v 4. členu, mora 

originalni račun hraniti do 30. 11. 2016. 

 

Če bo posameznik izžreban, bo na e-mail, ki ga je navedel ob prijavi prejel obvestilo o nagradi 

in poziv za predložitev originalnega računa in dopolnitev osebnih podatkov (naslov, poštna 

številka, naziv pošte, tel. št. in davčna številka). Na tem obvestilu bo navedena tudi izžrebana 

številka računa. Nagrajenec bo pozvan, da v roku 7 delovnih dni pošlje originalni račun na 

naslov organizatorja. Organizator ne odgovarja za napake pri oddanih osebnih podatkih (npr., 

če je vneseni napačni e-mail naslov). 
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Če originalni račun ne bo poslan pravočasno (do datuma, ki bo naveden na obvestilu o nagradi), 

se nagrada ne bo podelila. Ravno tako se nagrada ne bo podelila v primeru, če se številka na 

poslanem računu ne bo ujemala s številko, ki je bila navedena ob prijavi v nagradno igro. Tudi, 

če je šlo pri prijavi za napako pri vnosu.  

 

Na poslanem računu mora biti jasno razvidno, da so bili v obdobju promocije – od 3. 10. 2016 

do vključno 7. 11. 2016 – kupljeni najmanj trije (3) čipsi Chio.  

Če se bo po prejemu računa ugotovilo, da na računu ni nakupa treh (3) čipsov Chio, izžrebanec 

izgubi pravico do nagrade.  

 

Če bodo izžrebanci posredovali originalni račun in zahtevane osebne podatke v dogovorjenem 

roku in bo račun ustrezal pogojem, ki so navedeni v tem pravilniku, bo nagrada poslana 

priporočeno po pošti najkasneje do petka, 02. 12. 2016. Do tega datuma bo poslana tudi nagrada 

izžrebancem, ki so sodelovali  z odgovorom na nagradno vprašanje.  

 

Šteje se, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo organizator odpošlje na naslov, ki ga je 

navedel nagrajenec ob prijavi v nagradno igro (bodisi na spletu bodisi v pošiljki). Organizator 

ne odgovarja za dostavo pošiljke ter ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane 

pošiljke. 

 

Če bo poslana nagrada vrnjena organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado. Ta 

nagrada nato ostane organizatorju kot ne podeljena in se lahko uporabi za druge namene. 

 

Strošek dostave nagrade po pošti bo poravnal organizator nagradne igre.  

S poslano nagrado prenehajo vse obveznosti organizatorja do nagrajenca. 

 

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad v zgoraj zapisanih primerih ter tudi v 

primerih, ko: 

 nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade; 

 se pojavi dvom o istovetnosti podatkov; 

 nagrajenec ni oddal pravilnih osebnih podatkov. 

 

7. člen 

(objava nagrajencev) 

 

Seznam izžrebancev bo objavljen na spletnih straneh www.chio.si in www.intersnack.si 

najkasneje v 14 delovnih dneh po zaključku žrebanja.  
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Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka in kraja bivanja na spletnih 

straneh www.chio.si in www.intersnack.si oz. na povezanih objavah, ki promovirajo to 

nagradno igro, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine. 

 

8. člen 

(varstvo osebnih podatkov) 

 

Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke uporabljal, shranjeval 

in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo) ter da jih bo uporabljal izključno za namen, za katerega jih je pridobil. 

 

S sodelovanjem v promocijski aktivnosti sodelujoči potrjuje, da se strinja s pravili sodelovanja 

in dovoljuje, da se njegovi podatki uporabljajo izključno za: 

 interno marketinško analizo; 

 objavo nagrajencev na spletnih straneh; 

 obveščanje o prihodnjih promocijskih aktivnostih in 

 za pošiljanje nagrad. 

 

Organizator se obvezuje, da bo omogočil, da se udeleženci lahko kadarkoli odjavijo z liste 

prejemnikov promocijskih sporočil, tako da pošljejo po pošti ali e-sporočilo z besedo ODJAVA 

na nagrada@intersnack.si. 

 

9. člen 

(dodatne informacije in reklamacije) 

 

Organizator ali druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za 

morebitno škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade oz., ki bi izvirala 

iz nagrad, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator tudi ne odgovarja za morebitno 

škodo, ki bi jo utrpel udeleženec zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak. 

 

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko sporazumno 

odpove nagradno igro. O tem mora organizator obvestiti udeležence preko spletnih strani: 

www.chio.si in www.intersnack.si. V takšnem primeru organizator udeležencem ne odgovarja 

za nastalo škodo.  

Organizator si pridružuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali 

komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre 

bo organizator udeležence obveščal na spletnih strani www.chio.si in www.intersnack.si.  

 

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oz. uporabo teh pravil je 

dokončna in velja za vse udeležence. 
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Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi težav pri delovanju 

pošte, zaradi izgube pošiljk, napačno ali nečitljivo navedenih kontaktnih podatkov oz. kakršnih 

koli drugih tehničnih težav, zaradi katerih lahko pride do napak pri izvedbi nagradne igre.  

 

Morebitne napake v delu in pri izvedbi nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v 

skladu z dobrimi poslovnimi navadami. Pri hujši kršitvi pravilnika lahko komisija razveljavi 

del ali celotno nagradno igro in jo z ustreznimi popravki ponovi. 

 

Vsa morebitna vprašanja o nagradni igri, reklamacija ali vprašanja z nagradami lahko pošljete 

 na naslov organizatorja; 

 na elektronski naslov nagrada@intersnack.si 

 ali pa pokličete tel. številko 051 444 572. 

 

Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo. 

 

Morebitne spore, nastale v zvezi z nagradno igro, bodo udeleženci in organizator reševali 

sporazumno, če to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v 

Ljubljani. 

 

Ljubljana, 29. 9. 2016 


