Božična Zoe Avtotehnike Celje
TRAJANJE DOBRODELNE AKCIJE
Akcija traja od srede, 16.12. 2015 do srede 23.12. 2015.
Božična Zoe vozi vsak dan med 10.00 in 17.00.
KAKŠNA SO DARILA?
Vsak, ki pokliče in z Avtotehniko Celje (voznikom) uskladi termin, lahko dobi brezplačno vožnjo (s šoferjem) v
razdalji do največ 25 kilometrov.
Z dobitnikom se lahko peljeta še dve osebi in za njiju veljajo isti pogoji, kot za dobitnika, ki je klical in se strinja z
njimi.
Upoštevali bomo prednostni vrstni red sprejetih klicev (kdor prej kliče).
Avtotehnika Celje bo sodelujoče prepeljala z vozilom Renault Zoe.
Darilo se smatra kot tesna vožnja in ne preseže mejne vrednosti, pri kateri bi bilo potrebno plačati davek na darila
ali nagrade.
KAKO DO DARILA?
Za izvedbo vožnje z Božično Zoe se je potrebno prijaviti – dogovoriti po telefonu 03 426 33 10. Kliče se lahko vsak
dan delovni dan med 9.00 in 17.00 uro.
Ko je dogovor po telefonu sklenjen, se smatra, da se ga bosta obe strani držali.
Prijavljeni morajo biti stari najmanj 15 let.
Vsak sodelujoči lahko darilo dobi le enkrat v trajanju akcije.
Prav tako omejitev velja za člane gospodinjstva. Darilo lahko dobijo člani gospodinjstva le enkrat.
Darilo ni zamenljivo za nič drugega in ga je mogoče koristiti samo v času trajanja akcije.
KDO LAHKO SODELUJE?
Darila ne morejo koristiti sodelavci organizatorjev in njihovi ožji sorodniki.
S prijavo dobitnik darila sporoča, da se strinja z vsemi objavljenimi pogoji in pravili za sodelovanje. Strinja se tudi, da
se njegovi osebni podatki hranijo, obdelujejo in uporabljajo za potrebe promocije dejavnosti in produktov podjetja
Avtotehnika Celje, d.o.o. in sodelujoče radijske postaje.
V času trajanja akcije so pravila na vpogled uporabnikom na spletni strani www.avtotehnika-celje.si in sodelujočih
radijskih postaj. Ta pravila so primarna v odnosu do vseh drugih objav (naj si bo v tiskani ali kakšni drugi obliki).
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s temi pravili in se lahko pojavijo v zvezi z akcijo, smo vedno na voljo na
elektronskih naslovih urednikov sodelujočih radijskih postaj. Avtentično tolmačenje teh pravil daje izključno
organizator.
RAZNO
1. Organizator akcije je Avtotehnika Celje, Bežigrajska cesta 13, 3000 Celje, v sodelovanju z radijskimi postajami:
Radio Celje in Radio Rogla.
2. Za nadzor in izvedbo akcije skrbi odbor v sestavi: Katja Milosavljević (Avtotehnika Celje), Marko Pavić
(Avtotehnika Celje) in uredniki sodelujočih radijskih postaj.

3. Organizator ni odgovoren za kakršnekoli okvare oziroma nedelovanje spletne strani, omrežja, telefonskih linij ali
komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. Takšne prijave se bodo štele za
neveljavne.
4. S sodelovanjem v dobrodelni nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje
pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O tem
bo sodelujoče obvestil na spletni strani www.avtotehnika-celje.si in preko komunikacijskih možnosti sodelujočih
radijskih postaj.
5. Avtotehnika Celje zagotavlja, da bodo vozila, s katerimi se bodo izvajale testne vožnje tehnično popolnoma
brezhibna, vozniki pa usposobljeni. V primeru, da se zgodi kakršnakoli nesreča, so dobitniki darila upravičeni le do
pravic, ki izhajajo iz obveznega zavarovanja sodelujočih vozil. S prijavo se odrekajo kakršnikoli odškodninski zahtevi.
6.Pravila so stopila v veljavo z dnem 14. 12. 2015.

