PRAVILA
AKCIJE ZBIRANJA ŽIGOV ZVESTOBE
“MOJA KARTICA ZVESTOBE ODDELKA PARFUMERIJE”

1. člen

Prireditelj Mueller Drogerija d.o.o., Tacenska cesta 26, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Mueller)
na področju Republike Slovenije v reklamne namene prireja akcijo zbiranja žigov zvestobe
(v nadaljevanju: zbirna akcija).

2. člen

Zbirna akcija je aktivnost zbiranja žigov zvestobe in uveljavljanja popustov ob nakupu izdelkov
iz oddelka parfumerije.
Zbirna akcija poteka v vseh poslovalnicah Mueller v Sloveniji od dne 03.07.2017 oziroma od
dneva izdaje reklamnega materiala dalje, do dne 30.06.2022, kupon s popustom pa je mogoče
unovčiti do vključno dne 31.07.2022.
Udeleženec zbirne akcije (v nadaljevanju: udeleženec) je vsaka fizična ali pravna oseba, ki z nakupi v
skladu s temi pravili na Kartici zvestobe zbira žige zvestobe z Muellerjevo rožico.

3. člen

Udeleženec pri prodajnem osebju ob nakupu izdelkov iz oddelka parfumerije v poslovalnicah
Mueller prejme Kartico zvestobe „Moja kartica zvestobe oddelka parfumerije“ (v nadaljevanju:
Kartica zvestobe) . Na Kartici zvestobe je 15 praznih polj za zbiranje žigov.
Ob nakupu vsakega izdelka iz oddelka parfumerije udeleženec na Kartico zvestobe prejme žig z
Muellerjevo rožico. Udeleženec dobi toliko žigov z Muellerjevo rožico, kolikor izdelkov iz
oddelka parfumerije je kupil (npr. 1 izdelek - 1 žig, 2 izdelka - 2 žiga, itd.). Udeležencu na Kartico
zvestobe žig odtisne prodajno osebje v poslovalnicah Mueller ob opravljenem nakupu izdelka iz
oddelka parfumerije.
Naknadno uveljavljani računi, ki dokazujejo nakup izdelka iz oddelka parfumerije, ne bodo
upoštevani.

Udeleženec lahko pri zbranih 5 žigih z Muellerjevo rožico uveljavi 5 % popust ob nakupu enega
izdelka iz oddelka parfumerije, v kolikor želi uveljaviti 10% popust ob nakupu enega izdelka iz oddelka
parfumerije z zbiranjem žigov nadaljuje, dokler ne pridobi 10 žigov z Muellerjevo rožico. V kolikor želi
udeleženec uveljaviti 15 % popust ob nakupu enega izdelka iz oddelka parfumerije, kupec nadaljuje z
zbiranjem žigov z Muellerjevo rožico dokler jih ne zbere 15.
Udeleženec ob zbranem zadostnem številu žigov z Muellerjevo rožico Kartico zvestobe
odda prodajnemu osebju na oddelku parfumerije v poslovalnicah Mueller. Ob tem mu glede na
število zbranih žigov (5, 10 ali 15) prodajno osebje izroči kupon, s katerim lahko udeleženec ob
naslednjem nakupu izdelka iz oddelka parfumerije uveljavi popust v doseženi višini. Kupon s
popustom lahko udeleženec uveljavi ob nakupu enega izdelka iz oddelka parfumerije.

4. člen

Pri izdaji Kupona s popustom bodo upoštevane vse Kartice zvestobe, ki so skladne s temi pravili in ki
izkazujejo zadostno število zbranih žigov z Muellerjevo rožico, ki bodo prodajnemu osebju na
oddelku parfumerije v poslovalnicah Mueller oddane najkasneje do 30.06.2022
Izpolnjeno Kartico zvestobe je mogoče zamenjati le za en kupon s popustom.
Mueller si pridržuje pravico, da kupona s 5%, 10% ali 15 % popustom udeležencu ne izda, če
je Kartica zvestobe tako poškodovana, da z nje niso razpoznavni njeni bistveni elementi (število žigov,
podatki o udeležencu, ipd.), ali v primeru, ko je Kartica zvestobe raztrgana, nečitljiva ali
kakorkoli drugače uničena, v kolikor na njej niso odtisnjeni izključno originalni žigi z Muellerjevo
rožico, ki so lahko pridobljeni le s to zbirno akcijo ali v primeru, da so žigi odtisnjeni na drugem
nosilcu, ne pa na Kartici zvestobe, kot je določena s temi pravili.

5. člen

Kartice zvestobe, kupona s popustom oziroma izdelka, kupljenega po nižji ceni zaradi
uveljavljanja popusta, ni možno zamenjati za gotovino.

6. člen

Ta pravila so obvezujoča za Mueller, vse zaposlene in vse druge osebe, ki so kakorkoli
povezane z zbirno akcijo, ki je predmet teh pravil, ter za vse udeležence akcije zbiranja žigov
zvestobe (kupce).

7. člen

Udeleženec soglaša, da se bodo vsi spori iz te zbirne akcije reševali sporazumno. V primeru da spora
ne bo mogoče rešiti po mirni poti, bo spor reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

9. člen

Ta pravila veljajo od 03.07.2017 oziroma od dneva izdaje reklamnega materiala podjetja
Mueller Drogerija d.o.o.

V Ljubljani dne: 22.06.2021
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