
PRAVILNIK NAGRADNE IGRE - »Janus« 

 

 

1. ORGANIZATOR 

 

Organizator nagradne igre »JANUS« (v nadaljevanju nagradna igra) je podjetje Mueller 

Drogerija d.o.o., Čopova ulica 40, 1000 Ljubljana, matična  številka 1879901,  davčna  

številka  SI  87790289 (v nadaljevanju organizator). 

 

 

2. NAČIN IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI 

 

Nagradna igra traja od 30.08.2022 do 04.09.2022 (do 23:59 ure) in v njej lahko 

sodelujete tako, da izpolnite obrazec, objavljen na spletni strani 

www.mueller.si/aktualno/nagradne-igre. V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne 

fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki sprejmejo pravila nagradne igre. Ne 

smejo pa sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju, in njihovi ožji družinski člani. V 

nagradni igri lahko posameznik sodeluje zgolj enkrat. Sodelovanje prek avtomatiziranih 

postopkov množičnih sodelovanj tretjih oseb ni dovoljeno. Nakup izdelkov ni pogoj za 

sodelovanje. Vsak udeleženec nagradne igre z izpolnitvijo obrazca potrjuje, da v celoti 

sprejema pogoje nagradne igre, ter jamči, da so podatki pravilni in resnični. Organizator 

je upravičen, da posamezne osebe izloči iz nagradne igre, v kolikor obstajajo upravičeni 

razlogi, zlasti v primeru kršitev pogojev sodelovanja v nagradni igri. V tem primeru je 

možno nagrajencem odreči nagrado ter zahtevati njeno vračilo. Sodelujoči lahko 

kadarkoli do zaključka nagradne igre svoje sodelovanje prekliče na info@mueller.si.  

 

 

3. NAGRADA 

 

V nagradni igri bo izžrebanim udeležencem, ki so v celoti in pravilno izpolnili obrazec na 

spletni strani www.mueller.si/aktualno/nagradne-igre podeljene 3 NAGRADE:  

 

1. nagrada: BREZIČNE SLUŠALKE STYLE MUSIC HERO ČRNE, so brezžične 

stereo slušalke z mikrofonom in odzivnim aparatom / gumbom za konec, 

polnjenje, poslušanje glasbe do 2,5 ure. Slušalke se povezujejo med seboj in s 

telefonom preko Bluetooth in zagotavljajo največjo združljivost z različnimi 

napravami. Slušalke lahko shranite v škatlo za polnjenje in jih napolnite tako, da 

jih vstavite v svoje reže. Polnilna škatla ima kapaciteto 300 mAh. So lahke in 

imajo sodoben dizajn z dvojnim ušesom, tako da jih lahko udobno nosite ves dan. 

 

2. nagrada: RADIO URA M-10 CR, PLL radio z 20 FM prednastavljenimi 

postajami…in dvojnim alarmom. Zaslon: 0,6-palčna bela LED 24-urna ura. 

Dimmer (High / Low / Off).  

 

3. nagrada: TRUST GAMING SET ZIVA, ki vsebuje igralno miško in podlogo. 

Miška ima 6 odzivnih gumbov, gumb za izbor hitrosti do 3000 DPI ter vrtljivo 

kolesce. Podloga pa je velikosti 220 x 300 mm in zagotavlja optimalno 

natančnost. 

 

Nagrada v tej nagradni igri ni predmet obdavčitve. Nagrade ni mogoče izplačati v 

gotovini, zamenjati ali prenesti na tretjo osebo, prav tako ni možno z doplačilom 

zamenjati vrste ali tipa nagrade.  

 
 

4. ŽREBANJE 

 

Žrebanje nagrad bo potekalo dne 05.09.2022 v prostorih organizatorja in ne bo javno. 

Izvedeno bo elektronsko v prisotnosti 3-članske komisije. V žrebanje bodo vključeni vsi 

udeleženci, ki so v celoti in pravilno izpolnili obrazec na spletni strani 

www.mueller.si/aktualno/nagradne-igre, najkasneje do 04.09.2022 (do 23:59 ure).  

http://www.mueller.si/aktualno/nagradne-igre
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Nagrajenec bo o izidu žrebanja obveščen prek elektronske pošte. Prevzem nagrade je 

predviden v najbližji poslovalnici Müller, na željo nagrajenca. Če nagrajenec najkasneje v 

8 dneh ne potrdi prevzema nagrade, dokončno izgubi pravico do nje. V organizatorjevi 

presoji je, da se odloči, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. Nagrajenci bodo po 

zaključku žrebanja objavljeni tudi na spletni strani www.mueller.si (ime, priimek in kraj 

bivanja). Nagrade ni mogoče izplačati v gotovini, zamenjati ali prenesti na tretjo osebo. 

Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli izžrebancu, če ugotovi, da je ta 

sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili. V tem primeru je možno nagrajencu 

odreči dobitke ter zahtevati njihovo vračilo ter nagrado ponudi naslednjemu izžrebancu. 

Vaši podatki bodo za sodelovanje v nagradni igri in za namen izvedbe in upravljanja 

elektronsko obdelani ter 3 mesece po koncu nagradne igre izbrisani. Posredovanje 

podatkov tretjim osebam ne bo izvedeno.  
 

 

5. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 

 

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, 

varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Izjavo o varstvu 

podatkov podjetja Mueller Drogerija d.o.o. ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam, 

razen če je potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Za to nagradno igro veljajo vsi akti 

organizatorja, sprejeti v zvezi z GDPR. V primeru morebitnega nasprotja med njimi in 

pravili te nagradne igre bo organizator uporabil akte GDPR. 
 

Nagrajenec je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato mora skladno z Zakonom o 

dohodnini (ZDoh-2) ter Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2) pred prevzemom 

nagrade organizatorju posredovati vse potrebne podatke, v kolikor je za nagrado 

potrebno plačilo akontacije dohodnine. Vse davke v zvezi z izvedbo nagradne igre in 

podelitvijo nagrad nosi organizator. 
 

S sodelovanjem v nagradni igri izrecno soglašate s pridobivanjem in obdelavo vaših 

osebnih podatkov, omenjenih v teh pravilih. Namen obdelave osebnih podatkov je 

izključno za podelitev nagrad in bodo najkasneje 3 mesece po poteku nagradne igre 

izbrisani. S sodelovanjem vsak nagrajenec soglaša z objavo osebnih podatkov v primeru, 

da je izžreban (ime, priimek in kraj bivanja).  

 

 

6. OSTALE DOLOČBE 

 

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša.  

Rezultati so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. Organizator si pridržuje pravico 

nagradno igro kadarkoli spremeniti ali končati. Zaradi predčasnega zaključka ni mogoče 

uveljavljati nobenih zahtevkov.  
 

Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani www.mueller.si. 

 

 

Kontaktni podatki organizatorja:  
 

MUELLER DROGERIJA  
Čopova ulica 40 
1000 Ljubljana  
Slovenija   
 

Tel +386 (1) 5139 / 300  
Fax +386 (1) 5139 / 320  
E-Mail: info@mueller.si   
 

 

 

Ljubljana, 30.08.2022 

http://www.mueller.si/

