PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V AKCIJI »KYB AKCIJA«

1.) SPLOŠNE DOLOČBE

1. Organizator promocijske ponudbe z nazivom »KYB AKCIJA« (v nadaljevanju: promocija), je
podjetje Inter Cars INT d.o.o., s sedežem na naslovu Pot k sejmišču 33, 1231 Ljubljana‐
Črnuče (v nadaljevanju: organizator).
2. Za vse udeležence, ki sodelujejo v promociji se šteje, da se strinjajo s temi Pravili in pogoji
sodelovanja ter jih v celoti sprejemajo.
3. Organizator ima pravico, da iz sodelovanja v akciji izločil vse subjekte, ki ne izpolnjujejo
pogojev za sodelovanje.
4. Namen organiziranja te promocije je pospeševanje prodaje znamke KYB.
5. Upoštevali se bodo udeleženčevi nakupi artiklov blagovne znamke KYB, ki bo dobavljeno v
obdobju od dne 16. 11. 2020 do vključno dne 31. 12. 2020.
6. Za artikle, ki so kupljeni v okviru te promocije s strani pravnih subjektov, vračila niso možna.

2.) POGOJI SODELOVANJA V PROMOCIJI, POTEK
PROMOCIJE IN NAGRAJEVANJE

7. V promociji lahko sodelujejo vse pravne osebe, ki so registrirane pri organizatorju in z njim
poslovno sodelujejo (izjemo predstavljajo tisti pravni subjekti, katerih dejavnost spada v
dejavnost trgovine) ter ne nasprotujejo tem pravilom in pogojem sodelovanja, katera so
podrobneje opredeljena v nadaljevanju.
8. V promocijo so vključeni vsi izdelki blagovne znamke KYB, ki so na voljo pri organizatorju.
9. V promociji lahko sodelujejo pravne osebe, registrirane pri podjetju Inter Cars INT d.o.o. in ki
sprejemajo predmetna Pravila in pogoje sodelovanja, katera so objavljena na spletnem
naslovu www.intercars.si in organizatorjevem spletnemu katalogu https://si.e‐
cat.intercars.eu/sl/. Organizatorjevi kupci, kateri spadajo v dejavnost trgovine, v promociji ne
morejo sodelovati.

10. Udeleženci sodelujejo tako, da v času promocije kupujejo artikle znamke KYB. Osem (8)
najboljših kupcev, glede na ustvarjen promet v obdobju akcije (pod pogoji opredeljenimi v 5.
točki teh Splošnih pravil in pogojev sodelovanja v akciji »KYB akcija«), prejme orodje za
premontažo amortizerjev Toptul (JGAI0801).

11. Nagrade bodo podeljene in na organizatorjeve stroške dostavljene najkasneje do
31. 1. 2021.
12. Nagrade ni mogoče zamenjati ali prenesti na drug pravni subjekt.
13. Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov in zavez, razen tistih, ki so opredeljene v
teh pravilih.
14. Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, v primeru, da:
‐ nagrajenec ne izpolni pogojev za prejem nagrade;
‐ se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji
nagradne igre;
‐ izvajalec zazna kakršnokoli nepravilnost v udeleženčevem sodelovanju.

15. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
‐ kakršnekoli posledice, ki bi jih udeleženec utrpel zaradi sodelovanja v promociji, na
katere organizator nima vpliva;
‐ kakršne koli posledice ob uporabi nagrad.

16. Pravila bodo objavljena na spletni strani www.intercars.si in spletnem katalogu https://si.e‐
cat.intercars.eu/sl/ .

17. O izidu oziroma rezultatih promocije bo tričlanska komisija sestavila zapisnik. Zapisnik
potrdijo in podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik se hrani eno (1) leto hrani na naslovu
organizatorja. Udeležence, ki bodo pod dosegli najvišje vrednosti nakupov, kot je navedeno v
10. točki teh Pravil in pogojev sodelovanja, bo organizator promocije obvestil najkasneje do
31. 1. 2021. Nagrajenec bo obveščen po elektronski pošti ali osebno, torej preko
organizatorjevih zaposlenih.

3.) VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
18. Udeleženec je sicer pravna oseba, vendar lahko kljub temu tekom promocije organizatorju
posreduje osebne podatke določenih posameznikov, ki bodo povezani s potekom promocije.
Te osebne podatke udeleženec posreduje popolnoma prostovoljno, saj jih organizator za
udeležbo v promociji ne zahteva.
19. Organizator se obvezuje, da bo, v primeru udeleženčevega posredovanja kakršnih koli
osebnih podatkov, te obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in
izključno za izvedbo te promocije. Ravno tako se organizator zavezuje, da prostovoljno
podanih osebnih podatkov s strani udeležencev, ne bo posredoval tretjim osebam ter jih na
kakršen koli način zlorabljal.
20. Sodelujoči v promociji organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do
preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov izključno za
namene obveščanja o promocijski aktivnosti in namene obveščanja o ponudbi, novostih in
ugodnostih ter druge namene trženja organizatorja. Ravno tako lahko organizator te osebne
podatke uporabi za izvedbo dostave nagrad.

21. Sodelujoči v promocijski aktivnosti lahko od organizatorja kadarkoli zahteva pregled,
dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave in
uporabe le‐teh. Kakršne koli zahteve, komentarji ali pritožbe, vezane na osebne podatke se
lahko podajo na naslednji e‐mail: si.gdpr@intercasr.eu.
22. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi osebnimi podatki upravljal v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih ne bo posredoval tretjim osebam ali jih na
kakršen koli način zlorabljal.

4.) KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

23. Odločitev organizatorja v zvezi s promocijo je dokončna in velja za vse udeležence.
24. Organizator promocije si pridržuje pravico do sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni,
tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bo organizator
udeležence obvestil z objavo na spletni strani www.intercars.si. Nadaljnje sodelovanje
udeleženca v promociji tudi po objavi morebitnih sprememb teh Splošnih pravil in pogojev
sodelovanja, se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.
25. Za vse morebitne spore, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.
26. Ta pravila začnejo veljati 16. 11. 2020.

