Nagradni natječaj: „Kupi Samsung mobitel i osvoji putovanje po
izboru u vrijednosti 5.000 kuna“
Nagradni natječaj priređuje i organizira Ekupi d.o.o. za trgovinu, usluge i turistička agencija, OIB:
67567085531, ID kod: HR – AB – 01 – 080738498, adresa: Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb u
daljnjem tekstu: Organizator.
Članak 2: Trajanje natječaja
Nagradni natječaj: „Kupi Samsung mobitel i osvoji putovanje po izboru u vrijednosti 5.000 kuna“
traje od 27.01.2020. do 27.02.2020.u 23:59h.
Članak 3: Kriteriji sudjelovanja
Sudionici za pravilno sudjelovanje trebaju napraviti sljedeće:
- Nakon kupnje bilo kojeg Samsung pametnog telefona u periodu od 27.01.2020. do 27.02.2020. u
23:59 na www.ekupi.hr ostaviti kreativan komentar u odjeljku „Komentari“ o zadovoljstvu kupljenog
proizvoda najkasnije do 27.02.2020. u 23:59.
U procesu odabira, u slučaju prilaganja više materijala na natječaj, razmotrit će se samo jedan
najkreativniji odgovor.
Članak 4: Odabir dobitnika
Organizator nagrađuje jedan najkreativniji komentar sudionika koji je ispunio sve uvjete
sudjelovanja. Ime i prezime dobitnika bit će objavljeno 16.03.2020. u 15 sati
na www.ekupi.hr internet stranici. Nakon objave rezultata natječaja, eKupi će kontaktirati dobitnika
putem e-mail adrese s kojom je registriran na eKupi internet trgovini te će organizirati realizaciju
nagrade.
Članak 5: Suglasnosti i odgovornosti
Svi sudionici nagradnog natječaja svojim sudjelovanjem u nagradnom natječaju očituju svoju
suglasnost na objavu imena i prezimena te pristaju na objavu pobjedničkog komentara, ako njihov
komentar bude nagrađen. Sve materijale i osobne podatke koje objavljuju ili šalju sudionici u svrhu
sudjelovanja u nagradnom natječaju, sudionici dostavljaju svojevoljno.
Članak 6: Pravo sudjelovanja Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi građani
Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj stariji od 18 godina koji najmanje mjesec
dana nisu osvojili nagradu u nekom od eKupi nagradnih natječaja.
Članak 7: Odabir dobitnika
Kriterij odabira je kreativnost postavljenog komentara. Pregled prijavljenih komentara za nagradni
natječaj te ispunjavanje kriterija i odabir dobitnika nagrade, obavlja komisija eKupi koja se sastoji od
najmanje 3 člana. Odluka komisije je konačna, a žalba protiv odluke nije dozvoljena.

Članak 8: Nagrada
1x Poklon bon za putovanje po izboru u vrijednosti 5.000 kuna na www.travel.ekupi.eu. Osvojen
poklon bon može se iskoristiti na smještaj, aviokartu ili paket aranžman
iz www.travel.ekupi.eu ponude. Osvojeni poklon bon mora se iskoristiti odjednom. Ukoliko će
odabrano putovanje biti u iznosu manjem od 5.000 kuna – ostatak sredstva se ne vraća. Nagradno
putovanje je potrebno potvrditi do 01.05.2020., a putovanje mora biti realizirano do 31.12.2020.
Nagradu nije moguće mijenjati za novac i nije prenosiva.
Članak 9: Objava dobitnika
Po završetku nagradnog natječaja, eKupi će objaviti dobitnika nagrade na internet
stranici www.ekupi.hr.
Članak 10: Diskvalifikacije sudionika
1. Ukoliko sudionik nije ispunio definirane kriterije sudjelovanja u natječaju;
2. Ako sudionik prijavi za sudjelovanje u nagradnom natječaju materijale koje nisu njegovo autorsko
djelo odnosno koje su preuzete s interneta ili drugog autora;
3. Ukoliko se utvrdi da je sudionik odnosno prijava povrijedila pravo trećih strana neovlaštenom
korištenjem odnosno objavom podataka;
4. Ukoliko vlasnik pobjedničkog komentara ne dostavi potpune osobne podatke Organizatoru radi
realizacije nagrade, u roku 30 dana;
5. Ukoliko se utvrdi da je dobitnik osvojio nagradu u proteklih mjesec dana. · Sudionici za koje
Organizator utvrdi da su ispunili najmanje jedan od gornjih uvjeta bit će diskvalificirani.
Članak 11: Odricanje odgovornosti
Nagradni natječaj može se poništiti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije
odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. U navedenom slučaju Organizator
se oslobađa svake odgovornosti. Izvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za:
a) (ne)djelovanje internet stranice www.ekupi.hr
b) bilo kakve posljedice koje bi sudionici mogli pretrpjeti zbog sudjelovanja u nagradnom izvlačenju
c) bilo kakve posljedice korištenja nagrada
Članak 12 : Izmjene ili dopune Pravila natječaja
Organizator zadržava pravo izmjene ili dopune ovih Pravila, o čemu će sve sudionike pravovremeno
obavijestiti.
Članak 13: Obrada osobnih podataka
Obavještavamo vas kako davanjem osobnih podataka prilikom sudjelovanja u ovom nagradnom
natječaju dajete privolu eKupi d.o.o. da obrađuje vaše osobne podatke u svrhu pregleda prijavljenih
materijala za nagradni natječaj te utvrđivanje ispunjenja kriterija i odabir dobitnika nagrada. Vaši
osobni podaci se čuvaju u elektronskom obliku, pod posebnom zaštitom s pravom pristupa isključivo
od strane radnika eKupi d.o.o. te osobni podaci u eKupi neće biti pohranjeni nakon izbora dobitnika i
dodjele nagrade. Vaše osobne podatke nužne za realizaciju nagrade ćemo podijeliti s trećim samo u

svrhu realizacije nagrade. U slučaju prigovora molimo obratite se na e-mail adresu službenika za
zaštitu osobnih podataka voditelj@ekupi.hr kako bi u dobroj vjeri riješili prigovor. Vaše je pravo
zatražiti pristup osobnim podacima, ispravak ili brisanje.
eKupi

