PRAVILA PROMOCIJSKE KAMPANJE

„Villager in Briggs & Stratton“ za nakup kateregakoli modela kosilnice Villager z Briggs & Stratton
motorjem podari majico Briggs & Stratton, ki traja od 22. 4. – 31. 5. 2019 oz. do izteka zalog darilnih
majic Briggs & Stratton. – OPOMBA: Akcija nakupa kosilnice je podaljšana do 30. 6. 2019.
1. Organizator
Organizator promocijske kampanje „Villager in Briggs & Stratton“, ki traja od 22. 4. – 31. 5. 2019 oz.
do izteka zalog daril, je Villager d.o.o., Kajuhova ulica 32 p, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI78336708.
Promocijska kampanja bo potekala v skladu s temi pravili (‘‘Pravila’’), ki veljajo za vse sodelujoče.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb Pravil med samo promocijsko kampanjo, spremembe pa
bo tudi javno objavil.
2. Področje promocijske kampanje
Promocijska kampanja poteka v vseh maloprodajnih enotah, kjer so naprodaj kosilnice Villager in so
bile nabavljene preko organizatorja in prodane končnemu kupcu preko maloprodajnih pooblaščenih
trgovin Villager v Sloveniji.
Promocija se nanaša samo na navedene modele kosilnic Villager z Briggs & Stratton motorjem:
-

VRS 530 PV (050793)
VRS 510 PI (050871)
VRS 510 P (041447)
VRS 460 P (041446)
V 460 P (041445)
VR 51 E (046577)
VRS 46 E (055125)
V 46 T (055123)
V 46 E (033919)
VS 450 E (033918)

Kupec po tem, ko pošlje sliko računa v dar prejme:
- majica s kratkimi rokavi Briggs & Stratton, bele barve, velikost ni določena
3. Trajanje promocijske kampanje
Začetek promocijske kampanje je 22. 4. 2019 s trajanjem do 31. 5. 2019 oz. do izteka zalog daril.
Račun za nakup kosilnice je potrebno poslati najkasneje do 30. 6. 2019.
Nakupov po koncu promocijske kampanje organizator ne bo upošteval.
4. Pravica do sodelovanja
Pravico do sodelovanja imajo vse fizične osebe s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so do 22. 4.
2019 dopolnile 18 let.

5. Pogoji sodelovanja
Kupec, ki je kupil kosilnico Villager mora poslati sliko računa na katerem je izkazan nakup modela
kosilnice, ki se nanaša na promocijo (v formatu JPG ali JPEG) po elektronskem sporočilu skupaj s podatki
(ime in priimek, naslov, poštna številka, kraj) na naslov info@villager.si oz. v zasebno sporočilo
Facebook profila s pripisom »Promocijska akcija B&S«.
Ob izpolnjenih navedenih pogojih in pravilno poslane slike računa bo kupec v 14 dneh od poslanega
računa nakupa kosilnice Villager na domači naslov prejel darilo – majica B & S.
6. Mehanizem kampanje
Za sodelovanje v promocijski kampanji mora kupec:
- kupiti kosilnico Villager z Briggs & Stratton motorjem, vključeno v promocijo v eni od maloprodajnih
enot, ki sodelujejo v promocijski kampanji;
- poslati kopijo računa skupaj z osebnimi podatki na elektronski naslov info@villager.si oz. v zasebno
sporočilo na Facebook strani Villager Slovenija, za pridobitev darila – majica B & S.
Sodelujoči v kampanji imajo pravico do nakupa več kosilnic Villager, ki so del promocije.
7. Pogoji veljavnosti
Kupec nima pravice do darila – majice B & S – v naslednjih primerih:
- če je kupil katerikoli drug izdelek Villager ki ni vključen v promocijo (glej seznam pod točko 2)
- če je opravil nakup izven obdobja promocijske kampanje;
- če je opravil nakup kosilnice, ki ga ni bila uvožena s strani Villager d.o.o.;
- če je nakup opravil v maloprodajni enoti, ki ni vključena v promocijsko kampanjo;
- če ni poslal kopije računa, na katerem je jasno in razločno prikazan nakup modela kosilnice, ki je v
promociji v času trajanja promocije.
8. Odgovornost
Organizator kampanje ne prevzema odgovornosti:
- če je kupec opravil nakup izdelka Villager, ki ni vključen v promocijo;
- če je kupec opravil nakup izven promocijskega obdobja;
- če je kupec opravil nakup kosilnice, ki je ni uvozil Villager d.o.o.;
- če je kupec opravil nakup v maloprodajni enoti, ki ni vključena v promocijsko kampanjo;
- če kupec ni poslal slike računa s katero izkazuje nakup kosilnice za namen pridobitve darila.
9. Stroški
Sodelujoči v promocijski kampanji nimajo nobenih dodatnih posrednih ali neposrednih stroškov.

10. Reševanje sporov
V primeru morebitnih sporov med organizatorjem in sodelujočim v promocijski kampanji, se bodo
spori reševali po mirni poti.
Če spora ne bo mogoče rešiti po mirni poti, se bodo stranke v sporu obrnile na pristojno sodišče v
mestu sedeža organizatorja.
11. Uradna pravila promocijske kampanje
Uradna pravila promocijske kampanje bodo na voljo na spletni strani
http://www.villager.si/
12. Varovanje osebnih podatkov
Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke kupcev pridobljene za namen pošiljanja promocijskega
darila varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in jih ne bo uporabljal v nobene
druge namene, kot za pošiljanje darila kupcu. Po zaključku promocijske kampanje bo osebne podatke
pridobljene v tej promocijski akciji uničil.
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