
   

CELOTEN PRAVILNIK PROMOCIJE 

   

ORGANIZATOR:   TP Vision Europe B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 

JB, Amsterdam, Nizozemska, reg. Številka 850721854 

(v nadaljevanju „organizator“)    

 

 
IZVAJALEC:   AVEDA PTI, s. r. o., sa uredom u: K Hájům 1309/34, 

155 00 Praga 5, IČ: 256 75 028, vpisana v Trgovinski 

register sodišča v Pragi, oddelek C, zap. št. 60202  

(v nadaljevanju „izvajalec“) 

         

NAZIV PROMOCIJE: "Ob nakupu dveh Wi-Fi zvočnikov vam enega podarimo!" (v nadaljevanju 

„promocija")   

   

ČAS IZVEDBE: od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022   

   

KRAJ IZVEDBE: Republika Slovenija 

 

MEHANIZEM PROMOCIJE:    

   

1. Osnovni pogoj za pravico vračila kupnine enega Wi-Fi zvočnika je nakup najmanj dveh spodaj 

naštetih Wi-Fi zvočnikov in sicer v obdobju od 1. januarja 2022 do 28. februarja 2022, v 

prodajni mreži na ozemlju Republike Slovenije, razvidni na seznamu v prilogi št. 1 tega 

dokumenta ter vaša registracija na spletni strani www.tv-av-promocija.eu - v roku 14 dni od 

nakupa zvočnikov. 

2. Pravico do vračila kupnine enega Wi-Fi zvočnika je mogoče z enim računom uveljaviti le 

enkrat, pri čemer ta pravica ne nastane oz. poteče v primeru odstopa od kupoprodajne 

pogodbe ustreznih izdelkov. 

3. V tej promociji lahko sodelujejo tako fizične, kot pravne osebe. Fizična oseba lahko za vračilo 

kupnine registrira le en avdio-izdelek. Če je na računu več avdio-izdelkov, lahko fizična oseba 

registrira izdelek z višjo ceno. Pravna oseba lahko uveljavlja vračilo kupnine za en avdio-

izdelek.  Če je na računu več avdio-izdelkov, lahko pravna oseba registrira izdelek z višjo 

ceno.  



4. Ta promocija je veljavna samo v Republiki Sloveniji. 

5. Promocije se lahko udeležijo samo fizične osebe, starejše od 18 let, ob tem so zaposleni v 

podjetju TP VISION iz promocije izključeni. 

6. Vračilo denarja velja ob nakupu novih izdelkov, ki ustrezajo spodnji tabeli: 

 

Modeli Wi-Fi zvočnikov v promociji in znesek za vračilo 

TAW6205 do 229,99 EUR 

TAW6505 do 344,99 EUR 

TAW8506 do 469,99 EUR 

 

7. Podjetje TP VISION si pridržuje pravico, da to promocijo brez navajanja razlogov 

kadarkoli prekine, pri čemer to ne bo posegalo v pravico do denarnega povračila, ki izhaja iz 

izpolnitve vseh tukaj navedenih pogojev s strani kupca v povezavi z nakupom Wi-Fi 

zvočnikov v času do obvestila o prenehanju promocije. Obvestilo je lahko objavljeno tudi na 

spletni strani organizatorja promocije. 

8. Registracijo je potrebno opraviti najkasneje v 14 dneh od datuma nakupa navedenega 

na računu tako, da na spletni strani www.tv-av-promocija.eu pravilno izpolnite obrazec za 

registracijo in ga pošljete s klikom na gumb »Pošlji« na koncu obrazca. Obrazcu je potrebno 

priložiti čitljivo dokazilo o nakupu - račun in izpolniti vse obvezne podatke. Pri izpolnjevanju 

obrazca za registracijo, vključno s prilogami dokumentov, je potrebno paziti na pravilen vnos 

podatkov, saj se nepopolni in/ali nepravilno izpolnjeni podatki v obrazcu za registracijo, pa 

tudi prijave, opravljene pozneje kot v 14 dneh od datuma nakupa izdelka, ne bodo 

upoštevali. V teh primerih se celotno povračilo kupnine ne izvede. Če je bila registracija 

uspešna, boste v 10 delovnih dneh po registraciji prejeli e-poštno sporočilo, ki potrjuje 

registracijo, in sicer na vaš elektronski naslov, ki ste ga med registracijo navedli kot kontakt 

v rubriki »E-poštni naslov«. Če v določenem roku ne prejmete potrditvenega e-poštnega 

sporočila, vaša registracija ni bila zabeležena. Za kakršnokoli vprašanje, povezano z 

registracijo, se obrnite na: tpv@aveda-pti.cz. 

9. Bančni račun, ki ste ga ali ga boste navedli pri registraciji v rubriki z oznako »Podatki o banki« 

in na katerega bo po izpolnitvi vseh pogojev nakazan ustrezen znesek, mora biti odprt pri 

finančni ustanovi v Republiki Sloveniji. V nasprotnem primeru ne boste upravičeni do 

povračila ustreznega zneska. Organizator promocije določa rok za vračilo celotne kupnine v 

skladu s temi pravili najkasneje v roku 40 dni od datuma potrditve registracije. Zadnji rok za 

izplačilo celotne kupnine za cenejši avdio-izdelek je 9. april 2022. 



Znesek, ki ga stranka prejme na svoj račun, se lahko razlikuje od zneska vrednosti, ki ga 

določajo pravila te promocije, v kolikor banka udeleženca promocije za tovrstno transakcijo 

vzame provizijo, ki jo določajo njeni pogoji poslovanja. V tem primeru udeleženec nima 

pravice do uveljavljanja vračila kupnine za razliko glede bančne provizije pri organizatorju, 

izvajalcu ali kateremkoli drugem partnerju, ki sodelujejo v promociji. 

10. Če vračila denarja ne prejmete na račun, ki ste ga navedli med registracijo, lahko vložite 

pritožbo pri organizatorju promocije ali agenciji, najpozneje do 9. aprila 2022. Pritožba mora 

vsebovati vaše podatke in datum registracije. Elektronski naslov na katerega naslovite 

pritožbo je tpv@aveda-pti.cz. Po izteku navedenega obdobja pritožbe ne bodo več 

obravnavane. 

11. Vrnjeni znesek vključuje DDV. 

12. Te ponudbe ni mogoče kombinirati z nobeno drugo posebno ponudbo, akcijo ali promocijo. 

13. Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni pravila promocije, brez predhodnega 

obvestila. 

14. Med potekom te promocije udeleženec promocije ni upravičen do drugih ugodnosti, razen 

do povračila zneska. 

15. Celotno besedilo pravil te promocije bo za čas trajanja promocije na voljo na spletnem 

naslovu www.tv-av-promocija.eu. 

16. Organizator in izvajalec promocije sta pooblaščena za preverjanje vseh pogojev za udeležbo 

v promociji in za presojo ter sprejetje končne odločitve v primeru spora o kateremkoli 

vprašanju, povezanem s promocijo. 

17. Organizator in izvajalec imata pravico iz promocije izključiti kateregakoli udeleženca v 

primeru, da ta udeleženec krši pravila ali ravna v nasprotju z moralnimi načeli, in sicer brez 

povračila stroškov ali škode, ki bi lahko nastala zaradi izključitve. 

18. V primeru, da udeleženec promocije z izdelkom ni zadovoljen in ga želi prodajalcu vrniti s 

celotnim povračilom kupnine, to pomeni da odpoveduje prodajno pogodbo s prodajalcem 

in zato udeleženec promocije ni več upravičen do povračila celotne kupnine avdio-izdelka. 

Če je že vložil zahtevek za vračilo kupnine, je dolžan organizatorja in izvajalca promocije 

nemudoma obvestiti o odpovedi pogodbe, če pa je vračilo ceotne kupnine že prejel, je 

dolžan prejeti znesek vrniti v roku 3 dni od datuma vračila izdelka trgovcu. 

19. Organizator in izvajalec promocije imata pravico raziskati in v razumni meri sprejeti vse 

ukrepe za zaščito pred lažnimi ali neveljavnimi registracijami. 

Organizator si pridržuje pravico do zavrnitve napačnih ali neveljavnih zahtev. 

20. Organizator in izvajalec promocije si pridržujeta pravico do končne odločitve v primeru 

spora, ali je udeleženec promocije izpolnil vsa pravila in pogoje za sodelovanje v promociji 



in ali je upravičen do povračila, opredeljenega s temi pravili. V primeru, da organizator ali 

izvajalec promocije zazna utemeljen sum lažnega vedenja udeleženca, ima takšnega 

udeleženca pravico izključiti iz promocije, ne da bi le-ta imel pravico do povračila. 

21. Pogoj za sodelovanje v promociji je, da podate soglasje za obdelavo osebnih podatkov z 

namenom preverjanja pogojev udeležencev promocije in vračilo denarja udeležencu v 

skladu s temi pravili, za čas, potreben za izpolnitev teh pogojev. V primeru, da udeleženec 

umakne soglasje za obdelavo osebnih podatkov, je izvajalec promocije prisiljen ustaviti 

obdelavo osebnih podatkov udeleženca in istočasno udeleženca izključi iz promocije. 

22. Obdelovalec osebnih podatkov v tej promociji je izvajalec promocije  AVEDA PTI, s. r. o.. 

Prenosi podatkov so organizirani v skladu s pravili obdelovalca osebnih podatkov.  

23. Obdelovalec osebnih podatkov bo osebne podatke delil z organizatorjem promocije, če je 

udeleženec promocije ob registraciji na www.tv-av-promocija.eu izbral možnost prejemanja 

novic o izdelkih Philips in se istočano strinjal, da organizator promocije obdeluje podatke. 

24. Med samo promocijo lahko udeleženec zahteva odjavo od prejemanja novic o izdelkih 

Philips tako, da pošlje zahtevo na elektronski naslov ponudnika promocije:  

tpv@aveda-pti.cz, po samem zaključku promocije pa lahko prošnjo predloži preko obrazca 

na https://www.philips.si/c-e/gdpr-privacy. 

25. Osebni podatki udeležencev promocije bodo shranjeni v časovnem obdobju, navedenem v 

Izjavi o varovanju zasebnosti organizatorja promocije in je dostopna na spletni strani:  

https://www.tpvision.com/policy/PRIVACY-STATEMENT-OF-TPV-HOLDING-EUROPE-BV-sl-

SI.pdf 

26. Udeleženec promocije se lahko za vsa vprašanja v zvezi z obdelavo in varstvom osebnih 

podatkov obrne na obdelovalca osebnih podatkov. Kontakt obdelovalca osebnih podatkov 

je jana.prokesova@aveda-pti.cz, kontakt organizatorja akcije pa je privacy@tpv-tech.com. 

27. Izjemoma bo obdelovalec osebnih podatkov po potrebi delil osebne podatke z 

organizatorjem promocije, da ta lahko vzpostavi neposreden stik z udeležencem promocije, 

z namenom preprečitve lažnega vedenja udeležencev. 

28. Za namen obdelave plačil v zvezi z upravičenostjo promocije bosta ponudnik promocije in 

obdelovalec osebnih podatkov, osebne podatke delila s finančnimi družbami in njihovimi 

povezanimi tretjimi osebami. 

 
 

 

POSTOPEK UDELEŽENCA PROMOCIJE: 

1. Kupite dva Philips Wi-Fi zvočnika TAW6205, TAW6505 ali TAW8506, na prodajnih mestih ki 
sodelujejo v promociji. 



2. Nakup je potrebno opraviti v obdobju od 1.1.2022 do 28.2.2022, na prodajnih mestih, 
navedenih v Prilogi št. 1. 

3. Nakup je potrebno registrirati na strani www.tv-av-promocija.eu, najkasneje v 14 dneh od 
datuma nakupa izdelkov. Obvezen je jasen in nedvoumen vnos podatkov in zahtevanih dokazil. 

4. Po odobritvi registracije, bo celotna kupnina za cenejši Wi-Fi zvočnik vrnjena na vaš TRR. 
 
V Ljubljani, dne 31. 12. 2021. 
 
Priloga št. 1 – SEZNAM PRODAJNIH MEST, KJER SE IZVAJA PROMOCIJA "Ob nakupu dveh Wi-Fi 
zvočnikov vam enega podarimo.": 
 

Big Bang 

Harvey Norman 

Mercator Tehnika 

Mimovrste.si 

Eltus Plus - Nakupovanje.net 

 


