
 

Pravila in pogoji nagradne igre 
 

»Nagradna igra Prodaj svoj avto in zadeni 1.000 €«

1. Podatki o organizatorju nagradne igre 

 
Pravila določajo način prirejanja nagradne igre »Nagradna igra Prodaj svoj avto in zadeni 
1.000 €« (v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator nagradne igre je družba Avtotehna Vis 
d.o.o., Celovška cesta 228, 1000 Ljubljana, mat.št.: (v nadaljevanju »organizator«). 
 
 

2. Namen nagradne igre 

 
Namen nagradne igre je promocija Avtotehne Vis in Centra rabljenih vozil Avtotehne VIS v 
Ljubljani, Kranju in Škofji Loki (v nadaljevanju »Center RV« ).  
 
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, stare nad 18 let, s stalnim prebivališčem v 
Republiki Sloveniji, ki so v času trajanja nagradne igre v Centru RV izpolnile kupon za 
nagradno igro in sprejemajo ta pravila sodelovanja. 
 
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri ni povezan z nakupom, je pa povezan s prodajo. 
V nagradni igri lahko sodelujejo samo tiste osebe, ki so v času trajanja nagradne igre v Centru 
RV pripeljale svoje vozilo na cenitev in vozilo tudi prodale v Centru RV – prodaja je bila 
sklenjena in dokončana v času trajanja nagradne igre. 
 
V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju nagradne igre in osebe mlajše 
od 18 let. 
 
S pravilno izpolnjenim kuponom in lastnoročnim podpisom na oddanem kuponu za nagradno 
igro, udeleženci avtomatično sodelujejo v nagradni igri. S sodelovanjem v nagradni igri se 
šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje 
koriščenja nagrade. 
 

3. Način sodelovanja 

 
V nagradni igri sodelujejo vsi udeleženci, ki v času trajanja nagradne igre v Centru RV v 
Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki izpolnijo kupon za nagradno igro in ga vstavijo v zaboj, ki se 
nahaja v vsaki od treh poslovalnic v Centru RV.  
Za vsako vozilo, ki ga bo fizična oseba prodala Centru RV v času nagradne igre, lahko v 
nagradni igri sodeluje 1 oseba, tj. lastnik vozila pred prodajo. Ta oseba lahko izpolni en 
pristopni obrazec in sodeluje enkrat. 
Ostale fizične osebe ne morejo sodelovati v tej nagradni igri in bodo pred žrebom izločene. 
 

4. Čas trajanja nagradne igre 

 
Nagradna igra se izvaja v Centru RV Avtotehne VIS in poteka od 15.11.2022 – 15.4.2023. 
V času trajanja nagradne igre se upošteva odpiralni čas centrov RV in razpoložljivost 
prodajalcev za cenitev in odkup vozila. 
 

5. Nagrade 

 
Organizator nagradne igre bo podelil nagrado: 
 
1.000,00 EUR / TISOČ EVROV 
 
 
 
 



 

6. Žrebanje nagrade in obveščanje o nagrajencu 

 
Žrebanje nagrade bo potekalo 25.04.2023 na sedežu organizatorja. Žrebanje bo izvedla tri 
članska komisija, ki jo imenuje organizator nagradne igre. 
 
Vse prejete kupone (pristopne obrazce) bomo zbrali in pregledali ter izločili dvojnike. 
Žreb bo potem opravljen iz bobna tako, da se bo izmed vseh zbranih kuponov, ki so bili 
izpolnjeni v času trajanja nagradne igre, z naključnim žrebom določilo nagrajenca. Po žrebu bo 
preverjeno, če nagrajenec izpolnjuje vse pogoje, določene v teh pravilih nagradne igre. V 
kolikor izžrebani nagrajenec ne izpolnjuje vseh pogojev, bo ta nagrajenec izločen žreb se bo 
opravil ponovno. Žreb po posnet in arhiviran. 
 
O poteku žrebanja se napravi zapisnik, ki je deponiran na sedežu organizatorja nagradne igre. 
Nagrajenec bo o nagradi in času prevzema obveščen po telefonu ali elektronski pošti, inicialke 
nagrajenca bodo na dan žreba objavljene na spletni strani www.avtotehna-vis.si.  
Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.  
 

7. Prevzem nagrade 

 
Nagrajenec nagrado prevzame osebno s predložitvijo veljavnega osebnega dokumenta, 
davčno številko ter podpisom prevzemnega dokumenta na sedežu organizatorja nagradne igre 
ob predhodnem individualnem dogovoru. Za odstopanja od pravila za prevzem nagrade se 
nagrajenec in organizator nagradne igre dogovorita individualno. 
 

8. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade 

 
Če nagrajenec odkloni prevzem nagrade oziroma je ne prevzame na način, opredeljen v točki 
8 ali ne posreduje zahtevanih podatkov, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako 
organizator nagradne igre v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. 
Hkrati organizator nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršenkoli drugi 
namen. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade tudi, če nagrajenec ne izpolnjuje 
pogojev za prevzem nagrade, določenih s temi pravili in pogoji nagradne igre ali se ugotovi, da 
je v nagradni igri sodeloval v nasprotju s tem pravili in pogoji nagradne igre. 
 

9. Davčne obveznosti 

 
Organizator nagradne igre bo za nagrajenca od vrednosti nagrade, ki presegajo z zakonom 
določeno vrednost za plačilo dohodnine, odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi 
predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo, ki bi bila 
posledica prejema nagrade, gredo v breme nagrajenca. 
 
V ta namen je nagrajenec dolžan organizatorju ob prevzemu predložiti natančne osebne 
podatke: ime in priimek, naslov, davčno številko in davčno izpostavo. V primeru predložitve 
netočnih ali nepopolnih podatkov, lahko organizator nagradne igre zavrne predajo nagrade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.avtotehna-vis.si/


 

10. Varovanje osebnih podatkov 

 
Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne 
podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe te 
nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih 
igrah in drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre). 
 
Udeleženec nagradne igre lahko kadarkoli pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih 
podatkov, pridobljenih v nagradni igri za namene trženjskih aktivnosti ali zahteva njihovo 
spremembo. 
Nagrajenec organizatorju nagradne igre dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih 
javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. 
prevzema nagrade. Nagrajenec organizatorju dovoljuje tudi objavo morebitnih fotografij ob 
prevzemu nagrade v medijih podjetja Avtotehna Vis. 
 
Vsi osebni podatki bodo varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s 
področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov 
(ZVOP-1) ter uporabljeni izključno za zgoraj navedeni namen. 
 

11. Dostop do pravil nagradne igre 

 
Pravila in pogoji nagradne igre se nahajajo v času nagradne igre na mestu, kjer nagradna igra 
poteka, ter sedežu organizatorja nagradne igre. 
 
Dodatne informacije o nagradni igri lahko sodelujoči dobijo preko elektronske pošte 
marketing@avtotehna-vis.si. 
 

12. Ostale določbe 

 
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, 
tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo organizator 
nagradne igre udeležence obvestil z objavo na spletnem mestu www.avtotehna-vis.si 
 
Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je 
pristojno sodišče v Ljubljani. 
 
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema. 
 
 
 
V Ljubljani, 02.11.2022 
AVTOTEHNA VIS d.o.o. 
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