
PRAVILNIK NAGRADNE IGRE – DNEVI SREČE V MÜLLERJU 2019  

 

 

1. ORGANIZATOR 

 

Organizator nagradne igre „Dnevi sreče v Müllerju 2019“ (v nadaljevanju nagradna igra) 

je podjetje Mueller Drogerija d.o.o., Tacenska c. 26, 1000 Ljubljana, matična  številka 

1879901,  davčna  številka  SI  87790289 (v nadaljevanju organizator). Namen nagradne 

igre je promocija blagovne znamke Müller.  

 

 

2. NAČIN IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI 

 

Z vsakim Müllerjevim računom (v nadaljevanju račun), izdanim v obdobju od 28.10. do 

vključno 05.11.2019, lahko posameznik sodeluje v nagradni igri. Vsak dan bo 

izžrebanih 25 računov. Izžrebane številke računov bodo objavljene naslednji dan po 12. 

uri na uradni spletni strani www.mueller.si/aktualno/nagradne-igre in v vseh 

poslovalnicah Müller v Sloveniji. Aktivnost ne velja na dan 31.10.2019 in 01.11.2019, ker 

so naše poslovalnice zaradi praznikov zaprte. Žrebanje za račune izdane v sredo, 

30.11.2019, soboto, 02.11.2019 in nedeljo, 03.11.2019 bo opravljeno v ponedeljek, 

04.11.2019 in objavljeno po  12. uri.  

 

V nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki sprejme pravila nagradne igre. Ta pravilnik 

nagradne igre je na vpogled v vseh poslovalnicah Müller v Sloveniji in na spletni strani 

www.mueller.si. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v 

Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Mueller Drogerija 

d.o.o. ter njihovi ožji družinski člani. Če je dobitnik nagrade mladoletna oseba, morajo 

starši ali skrbniki podpisati izjavo, da se strinjajo s prejemom nagrade. V nagradni igri 

lahko posameznik sodeluje večkrat, v kolikor gre za različne številke računov. 

Fotokopirani, raztrgani, nečitljivi ali kakorkoli drugače uničeni računi niso veljavni in 

prireditelj v primeru predložitve takih računov ne izplača nagrade. Organizator si 

pridržuje pravico nagradno igro kadarkoli spremeniti ali končati. Zaradi predčasnega 

zaključka ni mogoče uveljavljati nobenih zahtevkov. 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. 

 

Nagrajenci so posamezniki, ki pravočasno predložijo originalni račun z izžrebano številko 

in hkrati oddajo svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov prebivališča, davčno 

številko), kar dokazujejo s fotokopijo davčne številke in osebne izkaznice.  

 

 

3. NAGRADE 

 

Vsak dan bo med vsemi računi, izdanimi prejšnjega dne, izžrebanih 25 računov. 

Nagrajenci bodo dobili darilno kartico v vrednosti zneska iz računa (v nadaljevanju 

nagrada). Vsak nagrajenec lahko prevzame nagrado najkasneje do 30.11.2019 v najbližji 

poslovalnici Müller v Sloveniji. V kolikor tega ne stori, nagrada propade.  Kot potrditev 

nagrade mu v poslovalnici izžrebani račun potrdijo z žigom in ga za svojo evidenco 

kopirajo. Nagrajenec s podpisom izjave potrdi prejem nagrade. 

 

Nagrade ni mogoče izplačati v gotovini, zamenjati ali prenesti na tretjo osebo, prav tako 

ni možno z doplačilom zamenjati vrste ali tipa nagrade. 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 organizator nagrado ponudi naslednjemu 

izžrebancu.  

 
 

http://www.mueller.si/aktualno/nagradne-igre
http://www.mueller.si/


 

4. ŽREBANJA 

 

Žrebanje bo potekalo vsak naslednji dan med vsemi računi, izdanimi prejšnjega dne v 

vseh poslovalnicah Müller v Sloveniji skupaj. Računi, ki bodo udeleženi v žrebanju bodo 

računi, izdani v obdobju od 28.10. do vključno 05.11.2019 (razen na dan 31.10 in 

01.11.2019). Vsak dan bo izžrebanih 25 računov, izdanih prejšnji dan. Žrebanje nagrad 

bo potekalo v prostorih organizatorja in ne bo javno. Izvedeno bo elektronsko v 

prisotnosti 3-članske komisije. 

 

Natančna opredelitev poteka nagradne igre po dnevih: 

 

Datum  

izdanega računa 

Datum                        

žrebanja 

Št. izžrebanih 

računov 

                         

  Objava  

28.10.2019 29.10.2019 25 29.10.2019 po 12. uri 

29.10.2019 30.10.2019 25 30.10.2019 po 12. uri 

30.10.2019 

02.10.2019 

03.11.2019 

04.11.2019 

04.11.2019 

04.11.2019 

25 

25 

25 

04.11.2019 po 12. uri 

04.11.2019 po 12. uri 

04.11.2019 po 12. uri 

04.11.2019 05.11.2019 25 05.11.2019 po 12. uri 

05.11.2019 06.11.2019 25 06.11.2019 po 12. uri 

 

Nagrajenci bodo o izidu žrebanja obveščeni naslednji dan od datuma izdaje računa, torej 

na dan žrebanja po 12. uri. Izžrebane številke računov bodo objavljene naslednji dan po 

12. uri na uradni spletni strani www.mueller.si/aktualno/nagradne-igre in v vseh 

poslovalnicah Müller v Sloveniji. Aktivnost ne velja na dan 31.10.2019 in 01.11.2019, ker 

so naše poslovalnice zaradi praznikov zaprte. Žrebanje za račune izdane v sredo, 

30.11.2019, soboto, 02.11.2019 in nedeljo, 03.11.2019 bo opravljeno v ponedeljek, 

04.11.2019 in objavljeno po  12. uri. Vsak nagrajenec lahko prevzame nagrado 

najkasneje do 30.11.2019 v najbližji poslovalnici Müller v Sloveniji. V kolikor tega ne 

stori, nagrada propade. Vse izžrebane številke računov bodo objavljene do 30.11.2019. 

Rezultati so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. 

 
 

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, razen v primeru podatkov, ki jih mora organizator na podlagi zakonodaje hraniti 

dalj časa. Omenjene osebne podatke bo organizator hranil do poteka zakonsko 

predpisanega roka.  

http://www.mueller.si/aktualno/nagradne-igre


 

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 in v vseh 

poslovalnicah Müller v Sloveniji.  

 

Kontaktni podatki organizatorja:  
 

MUELLER DROGERIJA  
Tacenska cesta 26  
1000 Ljubljana  
Slovenija   
 

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

 

 

 

Ljubljana, 25.10.2019 

http://www.mueller.si/

