13.000 x VŠEČ MI JE = 1.300 EUR
PRAVILA NAGRADNE IGRE
Kako in kje poteka nagradna igra?
Nagradna igra poteka na Facebook strani Trgovine (http://www.facebook.com/TrgovinaClair). Ko število
ljudi, ki jim je Facebook stran Trgovine Clair všeč, naraste na 13.000, bomo izmed njih izžrebali enega, ki
bo dobil bon v vrednosti 1.300 EUR. Bon bo lahko vnovčil v eni od naših trgovin.
Nagradna igra traja 1 leto oziroma dokler število ljudi, ki jim je Facebook stran Trgovine Clair všeč, ne
doseže 13.000.
Kdo lahko sodeluje v nagradni igri?
V nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki klikne gumbeč »VŠEČ MI JE« na Facebook strani Trgovine Clair. V
nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri Signal d.o.o. in Horizont-Clair d.o.o., ter njihovi družinski
člani.
Kako vem, da je žreb opravljen na pošten način?
Žreb se opravlja s pomočjo spletnega generatorja naključnih števil (random.org). Vse, ki bi želeli biti prisotni
pri žrebu ob koncu nagradne igre, vabimo da nas obiščejo. Dan in ura žreba bosta objavljena na naši
Facebook strani, ter na spletni strani radimamkonje.si
Kdo prireja nagradno igro in podeljuje nagrade?
Organizator nagradne igre je Trgovina Clair, Signal d.o.o., Zbilje 4H, 1215 Medvode, ki nagrade tudi
podeljuje. Nagrajenec bo obveščen prek Facebook sporočila.
Kdaj in kje bodo objavljeni nagrajenci?
Nagrajenec bo objavljen na Facebook strani Trgovine Clair, ter na naši spletni strani www.radimamkonje.si.
Kdaj nagrada ni podeljena?
Ob prevzemu nagrade mora nagrajenec ali nagrajenka predložiti osebni dokument. Nagrajenec ali
nagrajenka mora izdelke v vrednosti 1.300 EUR izbrati v 100 dneh od dneva, ko je bil izžreban, sicer
nagrada zapade.
Izplačilo nagrade v gotovini
Nagrade ni možno zamenjati za gotovino, lahko pa izberete katerikoli izdelek, oziroma več izdelkov iz naše
kolekcije. Če je seštevek izbranih izdelkov nižji od 1.300 EUR, vam razlike ne povrnemo v denarju. Če
zberete izdelke v višji vrednosti od 1.300 EUR, je potrebno razliko doplačati.
Ali je dostava vključena v nagrado?
Dostava ni vključena v nagrado. Svoje izdelke lahko prevzamete v naših trgovinah v Zbiljah, v Mariboru ali v
Novem Sadu, ali pa izdelke naročite po pošti, v tem primeru plačate poštnino po veljavnem ceniku Pošte
Slovenije.

