
Pravila in pogoji nagradne igre Eteria (nagrada: prehransko dopolnilo 

 

1. Podatki o organizatorju nagradne igre in splošne določbe  

Organizator nagradne igre je podjetje Davor Čerpnjak s.p., Osenjakova ulica 14, 1000 Ljubljana (o.p. 
v nadaljevanju organizator). Nagradna igra ni sponzorirana, podprta ali organizirana s strani 
podjetja Facebook. Nagradna igra se izvaja na spletni strani eteria.si, obvestilo o poteku nagradne 
igre pa je objavljeno na Facebook strani. Vsi udeleženci, ki v skladu s temi pravili oddajo prijavo za 

2. Namen nagradne igre  

asortimaju.  

3. Trajanje nagradne igre  

4. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri  

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Republiki 

nagradni igri tudi ne smejo sodelovati pogodbeni sodelavci organizatorja nagradne igre ali njihovi 
ožji družinski člani. 

5. Kako sodelovati v nagradni igri  

Udeleženec sodeluje v nagradni igri tako, da na spletni strani eteria.si odgovori na nagradno 
vprašanje, pri čemer izbere pravilen odgovor od štirih ponujenih odgovorov. Pri žrebanju se bodo 
upoštevali le tisti udeleženci, ki so pravilno odgovorili na nagradno vprašanje v zvezi s prehranskim 

objave ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 

igre lahko izžreba osebo, dodeli nagrado in udeleženca obvesti po elektronski pošti. Nakup izdelkov 
ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške 
sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo: strošek dostopa do 
interneta; strošek prenosa podatkov z interneta. 

6. Ostali pogoji sodelovanja v nagradni igri  

Uporabnik lahko z enim elektronskim naslovom v nagradni igri sodeluje enkrat. Če z enim 
elektronskim naslovom sodeluje večkrat, se upošteva zgolj ena prijava v nagradno igro. V primeru 
navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma 

nagradno igro, sprejemajo ta pravila, so z njimi seznanjeni in se z njimi v celoti strinjajo.

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Eteria in prehranskih dopolnil v prodajnem

v nagradni igri lahko sodelujejo samo s privoljenjem staršev ali skrbnikov. V nagradni igri ne smejo

Nagradna igra traja od 19.01.2022 od objave do vključno 02.02.2022 do 23:59.

Sloveniji in so na dan začetka nagradne igre (19.01.2022) stare najmanj 18 let. Mladoletni uporabniki

sodelovati osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne igre. V

MobilPlus)

dopolnilom MobilPlus, ki je predmet nagradne igre. Všečkanje Facebook strani Eteria in delitev

Pogoj sodelovanja je tudi ta, da udeleženec vpiše svoj elektronski poštni naslov, zato da organizator
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podatkov) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz 
nagradne igre izključi. 

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da: 

 udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja; 
 je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri; 
 udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji, 

objavljenimi na spletni strani ali jih ni izpolnil pravočasno; 
 v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna. V primeru, ko udeleženec 

izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. 

7. Predmet nagrade  

nagrade ne presega 42 EUR, zato se ne všteva v davčno osnovo. Navedena vrednost nagrad 
predstavlja tržno vrednost na dan sprejema teh pravil. Izžrebanec je upravičen le do nagrade, za 
katero je bil izžreban. Nagrade ni možno zamenjati za drug izdelek iz spletne trgovine eteria.si., ali 
pa zahtevati njene denarne protivrednosti. Prav tako nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.  

8. Žrebanje nagrade  

opravljeno s pomočjo računalniškega programa (naključni algoritem) in ne bo javno. Za organizacijo, 
izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo 
sestavljajo predstavniki organizatorja. Izžrebali bomo enega nagrajenca. Rezultati nagradne igre so 
dokončni. Pritožba nanje ni mogoča. 

9. Razglasitev nagrajenca in prevzem nagrade  

Nagrajenec bo o nagradi obveščen najkasneje v petih delovnih dneh po koncu žreba na elektronski 
naslov, ki ga je navedel ob prijavi k sodelovanju v nagradni igri. S sodelovanjem v nagradni igri 
udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na spletni strani 
www.eteria.si ter na Facebook strani Eteria.  

Obvestilo nagrajencu po elektronski pošti bo vsebovalo poziv, da nagrajenec organizatorju 
posreduje podatke (ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja), da organizator igre 
lahko pošlje nagrado po pošti. Nagrajenec se je dolžan odzvati najkasneje 5 dni po obvestilu o 
prejemu nagrade s strani organizatorja. Če nagrajenec v petih delovnih dneh po datumu poslanega 
poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli 
nadomestila. 

Prejemnik nagrade prejme nagrado po pošti najkasneje v roku 15 dni od posredovanja sporočila s 
podatki. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka 

poštnih storitev krije organizator.  

odpoveduje nagradi in se ta ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi 

pošiljanja, o čemer se prejemnika nagrade obvesti prek spletne strani www.eteria.si. Stroške

Če nagrajenec nagrade ne prevzame v roku 45 dni od objave rezultatov žrebanja se šteje, da se

Žrebanje bo izvedeno dne 02.02.2022 na sedežu organizatorja nagradne igre. Žrebanje bo

Nagrada v nagradni igri je izdelek: 1x prehransko dopolnilo MobilPlus (30 kapsul). Vrednost
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navedenih pravil do nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se v tem primeru odloči, ali bo 
nagrado podelil komu drugemu ali ne. 

10. Omejitev odgovornosti organizatorja   

Udeleženec sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene 
odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji imel zaradi 
sodelovanja v nagradni igri. 

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne bo sodeloval v morebitnih sporih glede lastništva 
izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami glede lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli 
nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju 
posredovala pravilne osebne podatke v skladu s temi pravili.  

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica 
prevzema in/ali koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno 
strinjajo. 

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove 
nagradno igro. O tem mora preko svojih medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru 
organizator ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo udeležencem. 

Organizator ni odgovoren za nobene okvare oziroma nedelovanje spletne strani www.eteria.si, 
omrežja, telefonskih linij ali drugih oblik komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive 
ali niso bile sprejete. Takšne prijave se bodo štele za neveljavne. 

 

11. Varovanje informacij in osebnih podatkov   

V nagradni igri sodelujejo osebe, ki izpolnjujejo pogoje sodelovanja, s čimer se vključijo v žreb za 
nagradno igro (iz točke 5). S tem se sodelujoči strinjajo, da organizator za izvedbo te nagradne igre 
obdeluje, vodi in hrani osebne podatke, kot so: ime, priimek in e-mail naslov.  

Izžrebanec organizatorju dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov (ime in priimek) v sredstvih 
javnega obveščanja, na spletni strani www.eteria.si, Facebook strani Eteria in na svetovnem spletu z 
namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade. 

Organizator bo osebne podatke sodelujočih, ki so jih ti posredovali v okviru nagradne igre, uporabil 
za namen izvedbe nagradne igre in pošiljanja darila nagrajencu ter za svoje trženjske aktivnosti 
(obveščanje o izdelkih, storitvah, nagradnih igrah in ugodnostih ter drugih promocijskih aktivnostih 
organizatorja nagradne igre). 

Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke 
tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije. V času 
upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, 
popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. 

Udeleženec nagradne igre lahko kadar koli pisno zahteva, da se njegovi osebni podatki, pridobljeni v 
nagradni igri, začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se 
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pošlje pisno na naslov: Davor Čerpnjak s.p., Osenjakova ulica 14, 1000 Ljubljana. Najkasneje v 15 
dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca trajno izbrisali. 

Več o zasebnosti in varovanju osebnih podatkov je na voljo na tem naslovu: https://eteria.si/izjava-
o-zasebnosti/. 

 

12. Končne določbe  

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne 
narave ali vzroki na strani javnosti. Spremembe bodo objavljene na www.eteria.si in na Facebook 
strani Eteria. Vse pravice in obveznosti organizatorja ter sodelujočih, ki s temi pravili niso izrecno 
urejena, se presojajo po slovenskem pravu, skladno z dobrimi poslovnimi običaji. Za vse morebitne 
spore iz naslova ali v zvezi z nagradno igro, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v 

sodelujoči dobijo na www.eteria.si ali s poslanim e-mailom na info@eteria.si.  

 

  

Ljubljana, 19.01.2022

Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem 19.01.2022. Dodatne informacije o nagradni igri lahko
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