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Pravila in pogoji sodelovanja v  

NAGRADNI IGRI MANSARDA 

1. Splošne določbe 

Nagradno igro organizira podjetje Knauf Insulation, d.o.o. Škofja Loka, Trata 32, 4220 Škofja Loka (v nadaljevanju 

Organizator). 

Nagradna igra poteka od 03.06.2022 od 10.ure do 15.07.2022 do 23.59. ure.  

2. Sodelovanje v nagradni igri 

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki v skladu z navodili na spletni strani www.knaufinsulation.si v času trajanje 

nagradne igre oddajo zahtevane podatke in odgovorijo na nagradno vprašanje. Zaposleni v Knauf Insulation niso 

upravičeni do sodelovanja v nagradni igri. 

3. Način sodelovanja 

Prijavitelj mora v celoti izpolniti prijavni obrazec, dostopen na spletni strani www.knaufinsulation.si 
Podatki morajo biti resnični.        

Prijavitelj soglaša, da se njegovi  osebni podatki (ime, priimek) lahko uporabijo v promocijske namene 
objavitelja nagradne igre. 

Prijave bomo preko spletnega obrazca sprejemali od 03. 06. 20220 do 15. 07. 2022. 

4. Opis nagrad 

Organizator bo med vsemi sodelujočimi v Nagradni igri Fasada izžrebal nagrajence, ki bodo prejeli sledeče 
nagrade: 

1. 150 m2 Unifit 035 + 2 roli Homeseal LDS 100 + 4 x lepilni trak Homeseal LDS Soliplan + 3 x lepilni trak 
Homeseal LDS Solifit  

2. 5 nagrad: nahrbtnik s stekleničko za vodo 
3. 10 nagrad: majice Knauf Insulation    

 

5. Potek žrebanja 

Žrebanje bo izvedeno v 10 dneh po zaključku nagradne igre in ga vodi 3 članska komisija. O žrebanju se vodi 

zapisnik. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno. Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni osebno 

preko e-pošte najkasneje do 30.7. 2022.  
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6. Prevzem nagrad 

O nagradah bodo nagrajenci obveščeni osebno in bodo nagrade prejeli po pošti, razen 1. nagrade. Te nagrade niso 
predmet obdavčitve po določilih Zakona o dohodnini. 

Izjema je 1. nagrada - izolacija, kjer se bo organizator nagradne igre  z nagrajencem osebno dogovorili o potrebnih 
korakih. Nagrajenec bo pozvan, da za izročitev nagrade do definiranega roka pošlje zahtevane podatke organizatorju. Ti so 
predpogoj za izročitev nagrade. Način dostave bo dogovorjen med organizatorjem in nagrajencem. Organizator bo 
od  prve nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v 
skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme  nagrajenca.  

Organizator ne prevzema nikakršnih drugih stroškov povezanih z nagradno igro. 

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, se 

ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre. Če nagrajenec do 

31.10. 2022 ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje.  

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, niti je ni mogoče prenesti na drugo osebo.  

7. Odgovornost in reklamacije 

Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči, do katere bi prišlo zaradi 

napak pri internetnih povezavah. 

8. Reševanje pritožb in končne določbe 

Organizator nagradne igre lahko spreminja pogoje sodelovanja v nagradni igri. O vseh spremembah in novostih bo 
organizator sodelujoče obveščal preko spletne strani www.knaufinsulation.si. 

9. Seznanjenost s pravili nagradne igre 

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih sprejemajo ter se 

z njimi v celoti strinjajo. 

10. Ostalo 

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi navodili, daje ustrezna 

tolmačenja komisija. Vse odločitve komisije so dokončne in nanje ni mogoča pritožba.  

 

Škofja Loka, 03. JUNIJ 2022 
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