
PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE
»NAJ POLETJE 2021«

1. člen

Organizator nagradne igre »ODPELJI SVEŽINO in Opla« je Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a,
3000 Celje (v nadaljevanju organizator), ki je tudi upravljavec zbirke osebnih podatkov nagradne igre.
Pravila nagradne igre so objavljena na spletnih straneh organizatorja nagradne igre.

V nagradni igri lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki oziroma za njih
imetniki kartice Tuš Cash & Carry klub, ki sprejmejo ta pravila in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.
Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro,
sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja. Uporabnik Tuš Cash&Carry kartice lahko postane
vsaka pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma oseba, ki zanj opravlja nakupe in
pravilno izpolni obrazec za pridobitev kartice.

Nagradna igra bo potekala od 1. 6. 2021 do vključno 13. 8. 2020 do 24.00 ure v vseh
poslovalnicah Cash & Carry organizatorja nagradne igre.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

2. člen

Organizator bo v okviru nagradne igre podelil:

Glavna nagrada:
- 1 x gospodarsko vozilo v trajno last za poslovno uporabo Opel Vivaro M standardna nosilnost van
Enjoy 2.0L (110Kw / 147 HP) MT6 with start / stop;
Vrednost nagrade: z upoštevanim popustom 19,550,00 EUR z DDV (16.024,59 brez DDV);

2. nagrada:
1 x gospodarsko vozilo v trajno last za poslovno uporabo Opel Combo van Enjoy L2H1 Increased
D15DT start / stop diesel (75 Kw / 100HP ) MT5;
Vrednost nagrade: z upoštevanim popustom 17.350,00 EUR z DDV (14.221,31 EUR brez DDV);

3. nagrada:
1 x gospodarsko vozilo v trajno last za poslovno Opel Combo van Enjoy L1H1 Increased D15DT
start/stop diesel (75Kw / 100HP ) MT5;
Vrednost nagrade: z upoštevanim popustom 16.490,00 EUR z DDV (13.516,40 brez DDV);

4. nagrada:
10 x darilna kartica za nakup v Tuš Cash & Carry
Vrednost nagrade: 350 € .

Več informacij o nagradah je na voljo na spletni strani www.tuscc.si.

Vsak sodelujoči lahko v primeru izžrebanja prejme le eno nagrado, vendar lahko sodeluje v
nagradni igri večkrat.

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo obliko izplačila ali za drugo nagrado, ali je prenesti
na tretjo osebo.
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Nagrajenci glavne nagrade, in 2. ter 3. nagrade se s strinjanjem o prejemu nagrade zavezujejo, da
bodo vozila, ki bodo podeljena kot nagrade v okviru te nagradne igre, opremljena z nalepkami in
promocijskim besedilom Tuš Cash&Carry. Stroške namestitve nalepk nosi organizator nagradne igre,
stroške odstranitve pa nagrajenec.

Stroške registracije in zavarovanja vozil, ki so predmet nagradne igre, nosi nagrajenec.

3. člen

Sodelovanje v nagradni igri poteka na dva načina:

1. z nakupom blagovnih znamk Zlatorog, Heineken, Union, Malt, IPA, Golding, Smile, Radler,
Krušovice, Schlossgold, Desperados, Goesser, Wieselburger Stammbrau, Strongbow, Jabolčni tat,
Sola in Zala (točen seznam izdelkov je naveden na koncu tega pravilnika) v vrednosti vsaj 80,00 EUR
brez DDV ob predložitvi Tuš Cash & Carry kartice. Nakupi se avtomatično beležijo na kartici in se vsak
posamezen teden seštevajo (v 1 tednu mora kupec opraviti enkraten nakup omenjenih izdelkov za
80,00 EUR ali več in se avtomatično uvrsti v tedensko žrebanje darilnih bonov. Za darilne bone, ki se
žrebajo v naslednjem tednu mora udeleženec spet opraviti enkraten nakup izbranih izdelkov v tistem
tednu v vrednosti 80,00 EUR. Za vsak nadaljnji teden opravljenega nakupa izbranih izdelkov v
vrednosti najmanj 80 EUR pa pomeni, da se udeleženec ponovno uvrsti v žrebanje in ima s tem več
možnosti pri žrebanju avtomobilov. Za prvi avtomobil se štejejo tedenski nakupi izbranih izdelkov
dobavitelja v vrednosti najmanj 80,00 EUR do žrebanja avtomobila, za drugi avtomobil se štejejo
tedenski nakupi izbranih izdelkov dobavitelja v vrednosti najmanj 80 EUR do žrebanja avtomobila in za
tretji avtomobil se štejejo vsi tedni v katerih je sodelujoči opravil nakup izbranih izdelkov dobavitelja v
vrednosti najmanj 80 EUR. Nakupi se zbirajo na posamezni kartici (upošteva se ean koda posamične
kartice) in ne seštevek vseh karticah, ki jih ima določena pravna oseba. Prvi teden sodelovanja se
šteje, 1.6.2021 – 8.6.2021.

ali

2. brez nakupa tako, da sodelujoči na naslov organizatorja (Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a,
3000 Celje) nagradne igre pošlje izpolnjen nagradni kupon s pravilnim odgovorom na vprašanje
(upošteva se samo 1 prispeti kupon na teden). Vsak nov teden se upošteva po 1 kupon, ki se
upošteva tedensko pri žrebanju darilnih bonov. Pri žrebanju avtomobilov se upoštevajo prispeti kuponi
- 1 kupon na teden do žrebanja avtomobilov na način kot je opisan zgoraj pri žrebanju nagrad z
opravljenimi nakupi). Obvezen je pripis številke Tuš Klub C&C kartice. Prvi teden sodelovanja se šteje,
1.6.2021 –8.6.2021.

4. člen

Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z
nagradno igro, sprejema ta pravila nagradne igre in se z njimi strinja.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico,
da sodelujočemu v nagradni igri, ki je izžreban, ne podeli nagrade.

Sodelujoči izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da: ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
je kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri; ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji
ali jih ni izpolnil pravočasno.

5. člen

Termini žrebanj:

3. nagrada: darilni bon v vrednosti 350 EUR
- 11.6.2021 (za teden zbiranja 1.6.- 8.6.2021)
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- 18.6.2021 (za teden zbiranja 9.6.-15.6.2021
- 25.6.2021 (za teden zbiranja 16.6.- 22.6.2021)
- 2.7.2021 (za teden zbiranja 23.6.- 29.6.2021)
- 9.7.2021(za teden zbiranja 30.6. - 6.7.2021)
- 16.7.2021 (za teden zbiranja 7.7.-13.7.2021)
- 23.7.2021 (za teden zbiranja 14.7.-20.7.2021)
- 30.7.2021 (za teden zbiranja 21.7.- 27.7.2021)
- 6.8.2021 (za teden zbiranja 28.7.- 3.8.2021)
- 13.8.2021 (za teden zbiranja 4.8.- 10.8.2021)

3. nagrada:
- 6.8.2021: Opel Combo van Enjoy L1H1

2. nagrada:
- 2.7.2021: Opel Combo van Enjoy L2H1

Glavna nagrada:
- 13.8.2021: Opel Vivaro

Žreb se bo izvedel pomočjo računalniškega programa, ki vsem sodelujočim, ki izpolnjujejo pogoje za
sodelovanje, z naključno izbiro omogoča enake možnosti izžrebanja.

Izvedbo nagradne igre in samo nagradno žrebanje bo nadzorovala komisija v sestavi treh
predstavnikov organizatorja (dva predstavnika marketinga in en predstavnik pravne službe
organizatorja). O vsakem nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in
kraju žrebanja, prisotnih osebah z imeni in priimki, poteku žrebanja in nagrajencih ter skupno število
prijav na nagradno igro, datum in naziv elektronskega ali drugega javnega medija, v katere so bila
objavljena pravila nagradne igre. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Odločitev komisije pri žrebanju
je dokončna in nepreklicna.

6. člen

Rezultati žrebanja bodo javno objavljeni najkasneje do 25.8.2021 na spletni strani
www.tuscc.si.

Sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo z javno objavo njihovih podatkov (firma podjetja,
naslov in tudi ime in priimek imetnika Tuš Cash & Carry klub kartice) na spletni strani www.tuscc.si z
namenom obveščanja o rezultatu žrebanja oziroma prevzema nagrade.

7. člen

V primeru, da je prejemnik nagrade fizična oseba, predstavlja vrednost nagrad doseženi dohodek
(davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini, od katerega organizator igre obračuna
in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25% v skladu s 131. členom
Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku.

V primeru, da je prejemnik nagrade pravna oseba pa mora prejemnik nagrado upoštevati kot prihodek
po njegovi tržni vrednosti.

8. člen

Organizator nagrajence o izžrebanju nagrade obvesti po pošti v roku 8 dni po žrebanju. Hkrati
organizator nagrajence obvesti  o načinih prevzema nagrade in rokih za prevzem.

Nagrajenci morajo v 7 dneh od prejetja obvestila o prejetju nagrade na naslov organizatorja: Engrotuš
d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje, pisno sporočiti, da se strinjajo s prevzemom nagrade in
organizatorju posredovati svoje podatke – firma in naslov podjetja, davčno številko/ ID za DDV
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oziroma ime in priimek, naslov, datum rojstva in davčno številko, če je nagrajenec samostojni podjetnik
posameznik.

Nagrajencem bodo nagradne izročene najkasneje v roku 14 dni od dneva, ko organizator prejme
popolne podatke. Nagrajenec (oz. v njegovem imenu pisno pooblaščena oseba) mora ob izročitvi
nagrade podpisati primopredajni zapisnik. O datumu podelitve 2. in glavne nagrade se bodo
nagrajenci in organizator dogovorili po prejemu vseh podatkov, najkasneje bodo nagrade podeljene do
10.9.2021.

Če se nagrajenec ne odzove ali v 7 dneh ne posreduje zgoraj navedenih podatkov oziroma zavrne
prevzem nagrade, izgubi pravico do prejetja nagrade, nagrada se ne podeli, organizator pa je prost
svojih obveznosti.

9. člen

V primeru nepredvidenih okoliščin lahko organizator brez predhodnega obvestila začasno prekine ali
konča nagradno igro.

Organizator si pridržuje pravico, da nagrado ne podeli, če:
- se pojavi dvom v istovetnost podatkov udeležencev
- se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v pravilih ali je sodeloval v

nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre
- se po obvestilu nagradne igre nihče ne odzove na prevzem nagrade v roku 7 dni od

izkazanega obvestila o prejemu nagrade.

10. člen

Sodelovanje v tej nagradni igri, se šteje za osebno privolitev posameznika, v skladu z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07; v nadaljevanju ZVOP-1), da organizator igre hrani
podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja izključno za namene izvajanja te nagradne igre.
Pridobljene osebne podatke bo organizator te nagradne igre skrbno varoval in uporabljal v skladu z
ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam.

Sodelujočim v nagradni igri so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa,
kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.
Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli pisno zahtevajo, da se njihovi podatki začasno ali trajno
prenehajo uporabljati za namene te nagradne igre.

Zahteva se pošlje pisno na naslov ENGROTUŠ d. o. o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje. Najkasneje
v 15-ih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki sodelujočega v nagradni igri prenehali
uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5-ih dneh pa bo udeleženec o tem tudi
obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve sodelujoči ne nosi nobenih stroškov.

Dokumentacija v zvezi z nagrajenci se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi
predpisi.

11. člen

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb Pravil in pogojev nagradne igre, ki jih bo
objavil na www.tuscc.si.

12. člen

Za tolmačenje posameznih členov Pravil in pogojev nagradne igre »ODPELJI SVEŽINO in Opla« je
pristojna izključno komisija, ki je za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenovana in
pooblaščena iz strani pravne službe organizatorja nagradne igre. Morebitne napake pri izvedbi igre bo
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komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve Pravil in
pogojev nagradne igre lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki
ponovi.

13. člen

Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno,
rešuje pristojno sodišče v Celju.

Celje, 26.5.2021
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PRILOGA 1. Seznam sodelujočih izdelkov

EAN Proizvod

koda

PIVO

3830001711011 Laško Zlatorog svetlo 0,50 L

3830001711028 Laško Zlatorog svetlo 0,33 L

3830001710991 Laško Zlatorog svetlo 0,50 L

3830001711066 Laško Zlatorog svetlo 0,50 L

3830001712667 Laško Zlatorog svetlo 0,50 L

3830001711004 Laško Zlatorog svetlo 0,33 L

3830001711073 Laško Zlatorog svetlo 0,33 L

3830001714364 Laško Zlatorog svetlo 50,00 L

3830001714371 Laško Zlatorog svetlo 30,00 L

3830001714463 Laško Zlatorog svetlo 20,00 L

3830001714395 Laško Zlatorog svetlo 20,00 L

3830001715248 Laško Golding svetlo 0,50 L

3830001715095 Laško Golding svetlo 0,50 L

3830001715323 Laško IPA 0,50 L

3830001715255 Laško IPA 0,50 L

3830001714098 Laško Weißbier 0,50 L

3830001713978 Laško Zlatorog temno 0,50 L

3830001714487 Laško Zlatorog temno 0,33 L
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3830001714050 Laško Zlatorog temno 0,50 L

3830001714180 Laško Zlatorog temno 30,00 L

3830001715361 Laško Zlatorog svetlo 0,0 0,50 L

3830001715347 Laško Zlatorog svetlo 0,0 0,50 L

3838999052017 Union svetlo Lager 0,50 L

3838999032019 Union svetlo Lager 0,33 L

3838999050013 Union svetlo Lager 0,50 L

3838999750012 Union svetlo Lager 0,50 L

3838999710016 Union svetlo Lager 0,50 L

3838999030015 Union svetlo Lager 0,33 L

3838999770010 Union svetlo Lager 0,33 L

3830054841253 Union svetlo Lager 50,00 L

3830054841260 Union svetlo Lager 25,00 L

3830054841277 Union svetlo Lager 20,00 L

3830054841062 Union nefiltrirano svetlo 0,50 L

3838999050037 Union nefiltrirano svetlo 0,50 L

3830054841093 Union nefiltrirano temno 0,50 L

3830054841529 Union nefiltrirano temno 0,50 L

3838999253032 Union nefiltrirano svetlo 25,00 L

3830054841116 Union nefiltrirano temno 25,00 L

3838999052611 Union brezalkoholno 0,50 L

3838999050617 Union brezalkoholno 0,50 L

3838999710610 Union brezalkoholno 0,50 L
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3838999052475 Union Radler grenivka 0,50 L

3838999050471 Union Radler grenivka 0,50 L

3838999750470 Union Radler grenivka 0,50 L

3838999253476 Union Radler grenivka 25,00 L

3838999052376 Union brezalkoholni Radler grenivka 0,50 L

3838999050372 Union brezalkoholni Radler grenivka 0,50 L

3838999050457 Union brezalkoholni Radler bezeg 0,50 L

3830054841925 Union brezalkoholni Radler kumara - SE
UKINJA

0,50 L

3838999050389 Union brezalkoholni Radler Isotonic 0,50 L

3838999032040 Smile 0,33 L

3838999178045 Smile 0,33 L

5998818172567 Heineken SE UKINJA 0,40 L

3830001715392 Heineken 0,33 L

3830001715415 Heineken 0,33 L

3830001714739 Heineken SE UKINJA 0,25 L

3830001714753 Heineken SE UKINJA 0,25 L

3830001714692 Heineken 0,50 L

3830001714715 Heineken 0,50 L

3830001714654 Heineken 0,33 L

3830001714678 Heineken 0,33 L

3830054841178 Heineken 25,00 L

3830054841161 Heineken 20,00 L

9028800603963 Heineken 8,00 L
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8712000053345 Heineken 0,0 8,00 L

3830001715156 Heineken 0,0 0,33 L

9028800657133 Heineken 0,0 0,33 L

3830001715187 Heineken 0,0 SE UKINJA 0,33 L

3830054841802 Heineken 0,0 NOVO 0,33 L

3830054841826 Heineken 0,0 0,33 L

9028800703779 Goesser 5+1 0,50 L

9001511107654 Goesser 30,00 L

8594009921449 Krušovice svetle 0,50 L

8594009922620 Krušovice svetle 0,50 L

8594009921210 Krušovice Imperial 30,00 L

8594009921463 Krušovice černe 0,50 L

8594009921111 Krušovice černe 30,00 L

9003100159020 Wieselburger stammbrau 0,50 L

9003100405882 Schlossgold brezalkoholno 0,50 L

9028800739303 Schlossgold brezalkoholno 0,50 L

3155932014995 Desperados 0,33 L

CIDER

3830054841291 Jabolčni tat jabolko 0,33 L

3830054841321 Jabolčni tat bezeg 0,33 L

8586000982680 Strongbow gold apple 0,33 L

90288579 Strongbow rose apple 0,33 L

BREZALKOHOLNE PIJAČE
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3838999030220 Multi Sola SE UKINJA 0,33 L

3838999036222 Multi Sola 0,33 L

3838999151222 Multi Sola 1,50 L

3838999161221 Multi Sola 1,00 L

3838999051225 Multi Sola 0,50 L

3838999151710 Sola limonada 1,50 L

3838999051713 Sola limonada 0,50 L

3838999051720 Sola Isošport 0,50 L

3838999032392 Sola ledeni čaj - breskev 0,33 L

3838999036390 Sola ledeni čaj - breskev 0,33 L

3838999151390 Sola ledeni čaj - breskev 1,50 L

3838999161399 Sola ledeni čaj - breskev 1,00 L

3838999051393 Sola ledeni čaj - breskev 0,50 L

3838999151581 Sola ledeni čaj - brusnica 1,50 L

3838999051249 Sola ledeni čaj - brusnica 0,50 L

3830054841048 Sola zeliščni čaj 1,50 L

3830054840874 Sola zeliščni čaj SE UKINJA 1,00 L

3830054841024 Sola zeliščni čaj 0,50 L

3838999151192 Sola metin čaj 1,50 L

3838999030152 Sola pomarančni sok 0,33 L

3838999030145 Sola jabolčni sok 0,33 L

3838999151307 Zala jabolko 1,50 L

3838999051300 Zala jabolko 0,50 L
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3838999151406 Zala bela breskev 1,50 L

3838999051409 Zala bela breskev 0,50 L

3838999151680 Zala malina 1,50 L

3838999051683 Zala malina 0,50 L

3838999151796 Zala limona ingver 1,50 L

3838999051799 Zala limona ingver 0,50 L

3838999161504 Zala isotonic limona in grenivka 1,00 L

3838999051508 Zala isotonic limona in grenivka 0,50 L

3830054840713 Zala malina brez sladkorja - NOVO 1,50 L

3830054840850 Zala malina brez sladkorja SE UKINJA 1,00 L

3830054840546 Zala malina brez sladkorja 0,50 L

3830054840812 Zala grenivka brez sladkorja NOVO 1,50 L

3830054840836 Zala grenivka brez sladkorja SE UKINJA 1,00 L

3830054840737 Zala grenivka brez sladkorja 0,50 L

3838999051690 Zala jabolko brez sladkorja 0,50 L

3838999051706 Zala bela breskev brez sladkorja 0,50 L

3838999151314 Zala  -  izvirska voda 1,50 L

3838999101319 Zala  -  izvirska voda 1,00 L

3838999051317 Zala  -  izvirska voda 0,50 L

3830001713145 Laško Malt ananas 0,33 L

3830001713169 Laško Malt ananas 0,50 L

3830001715811 Laško Malt ananas 0,33 L

3830001715002 Laško Malt limona 0,50 L
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3830001715903 Laško Malt dark limona šipek 0,33 L

3830001715521 Laško Malt dark limona šipek 0,50 L
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