
PRAVILA PROMOCIJE 

 

Promocija "Candy - Black Edition" (Dodatek št.1.0.) velja od 1.3.2023 do 1.4.2023. ali do razprodaje 

zalog. 

 

1. ORGANIZATOR 

Organizator promocije Candy - Black Edition od 1.3.2023 do 1.4.2023. ali do razprodaje zalog je 

podjetje Candy Hoover d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana. Promocija se bo odvijala v 

skladu s temi pravili ("Pravila"), ki so obvezna za vse sodelujoče. Organizator pridržuje pravico do 

spremembe Pravil v času promocije in bo to javno objavil. 

2. PODROČJE PROMOCIJE 

Promocija je organizirana in velja v vseh trgovinah, ki prodajajo aparate, uvožene iz strani podjetja 

Candy Hoover d.o.o. in so pristale na sodelovanje v promociji. Promocija velja za aparate blagovne 

znamke Candy. Promocija velja za Candy pečice iz linije Black Edition (Dodatek št. 1.0). Ob nakupu 

Candy pečice iz linije Black Edition in s posredovanim računom o nakupu, bo kupec dobil DM bon v 

vrednosti 40 ali 20 evrov. 

3. ČAS TRAJANJA PROMOCIJE 

Promocija se začne 1.3.2023 in traja do 1.4.2023 ali do razprodaje zalog. Račun o nakupu je 

potrebno poslati po pošti ali elektronski pošti, najkasneje do 1.5.2023. Vsak nakup po zaključku 

promocije, ne bo upoštevan iz strani organizatorja.  

4. PRAVICA DO SODELOVANJA 

Pravico do sodelovanja imajo vse fizične osebe, s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so 

dopolnile 18 let do 1.3.2023.  

5. POGOJI 

Kupec, ki je kupil pečico Candy, mora poslati račun o nakupu na sledeči način: Kopijo računa z 

osebnimi podatki (ime, priimek, naslov bivališča) je potrebno poslati po pošti na naslov: Candy 

Hoover d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na:  

info-slovenia@haier-europe.com 

V primeru, da so izpolnjeni vsi pogoji in posredovani osebni podatki, bo udeleženec v času 30 dni 

po registraciji aparata na domači naslov prejel darilo.  

6. MEHANIZEM PROMOCIJE 

Za sodelovanje v promociji in da bi kupec prejel darilo, mora kupec izpolniti naslednje korake: 

a. Kupiti pečico Candy, ki je del promocije v eni od pooblaščenih trgovin, ki sodelujejo v promociji. 

b. Poslati račun in osebne podatke preko pošte na naslov: Candy Hoover d.o.o., Letališka cesta 

29a, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na: info-slovenia@haier-europe.com  

Udeleženci promocije imajo pravico, da kupijo več kot en aparat v promociji.  
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7. POGOJI VELJAVNOSTI 

Za pridobitev darila, morajo biti izpolnjena sledeča pravila in pogoji: 

a. Nakup mora biti opravljen v času trajanja promocije, kupljena mora biti vsaj ena pečica Candy 

iz linije Black Edition (Dodatek št. 1.0)v trgovini, ki sodeluje v promociji. 

b. Aparat mora biti uvožen s strani podjetja Candy Hoover d.o.o. 

Darilo kupec aparata/ov ne prejme v naslednjih primerih: 

-Kupec ni poslal računa in osebnih podatkov za pridobitev darila. 

-Kupec je kupil druge aparate (seznam vseh aparatov, ki so del promocije je napisan v Dodatku, na 

koncu Pravil), kot aparate, ki so del promocije. 

-Kupec je kupil aparat v drugem časovnem obdobju, kot v času promocije. 

-Kupec je kupil aparat, ki ni uvožen iz strani Candy Hoover d.o.o. 

-Kupec je kupil aparat v trgovini, ki ni vključena v navedeno promocijo. 

8.ODGOVORNOST 

Organizator promocije ne prevzema odgovornost, če: 

-Kupec ni poslal računa in osebnih podatkov za pridobitev darila. 

-Kupec je opravil nakup drugih aparatov, ki niso v sklopu promocije. 

-Kupec je opravil nakup v drugem časovnem obdobju, kot v času promocije. 

-Kupec je opravil nakup aparata, ki ni uvožen iz strani Candy Hoover d.o.o. 

-Kupec je opravil nakup v trgovini, ki ni vključena v promocijo. 

9.STROŠKI IN DAVKI 

Stroški organizacije promocije in dostave darila na domač naslov kupca bremenijo organizatorja. 

Udeleženec krije tiste stroške sodelovanja v promociji, ki mu nastanejo zaradi njegove udeležbe. Darila 

niso obdavčena po Zakonu o dohodnini, ker njihova vrednost ne presega 42 EUR. 

10. SPORI 

V primeru spora med Organizatorjem in udeležencem promocije, se bodo spori rešili na miren način. 

Če to ne bo mogoče, potem se bodo stranke v sporu obrnile na pristojno sodišče v mestu 

Organizatorja.  

11. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za izvedbo promocije in vodenje evidenc organizatorja o 

udeležencih, ki so prejemniki daril skladno z izjavo o varstvu podatkov, ki je dostopna 

na:https://www.candy-home.com/sl_SI/pravilnik-o-zasebnosti/  

Upravljavec osebnih podatkov je Candy Hoover d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana, obdelovalec 

osebnih podatkov je organizator. Kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo, so: ime, priimek in 

naslov sodelujočih v promociji, kontaktni podatki sodelujočih v promociji: e-naslov in telefonska 

številka. Sodelujoči v promociji s poslanimi osebnimi podatki podajo izrecno privolitev za obdelavo 



zgoraj navedenih osebnih podatkov z namenom sodelovanja v promociji. Posredovanje zahtevanih 

osebnih podatkov je nujno za uresničitev namena promocije.  

12. DOSTOPNOST PRAVIL IN POGOJEVPravila promocije bodo dostopna na spletni strani 

https://www.candy-home.com/sl_SI/.  

Ljubljana, 1. 3. 2023. 
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Dodatek št. 1.0. - Seznam vseh pečic Candy, ki sodelujejo v promociji od 1.3.2023 do 1.4.2023 ali do 

razprodaje zalog: 

 


