
Nagradna igra VKLOPI E-RAČUN, Terca d.o.o. 
 
 
PRAVILA NAGRADNE IGRE VKLOPI E-RAČUN 

 
ORGANIZATOR 
Organizator nagradne igre je Terca, upravljanje, vzdrževanje in promet z nepremičninami,   d.o.o., 
Šentrupert 124, 8232 Šentrupert. 

 
POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI 
Nagradna igra bo potekala o d  1 . 9 . 2 0 2 2  d o  3 0 . 1 1 . 2 0 2 2 .  V nagradni igri lahko sodelujejo 
vsi komitenti (naročniki) družbe Terca d.o.o., tako fizične kot tudi pravne osebe s stalnim 
prebivališčem/sedežem v Republiki Sloveniji. V nagradni igre ne morejo sodelovati zaposleni v 
Terci d.o.o. in njihovi družinski člani. 

 
Namen nagradne igre je promoviranje uporabe elektronskega računa. 
 
Vse naročnike oz. prejemnike elektronskega računa obveščamo, da bodo avtomatsko vključeni v 
nagradno igro. Pravila si lahko preberejo na spletnem naslovu www.terca.si., informacije pa 
lahko prejmejo tudi na telefonski številki uprave družbe 07 34 35 100. S sodelovanjem v nagradni 
igri naročnik izreka predhodno soglasje za uporabo njegovih osebnih podatkov v namene 
nagradne igre, vključno z javno objavo njegovih osebnih podatkov (imena in priimka ter 
naslova), če je izžreban kot dobitnik nagrade. 

 
ŽREBANJE IN OPIS NAGRAD 
Vsak mesec bomo iz seznama uporabnikov, ki prejemajo e-Račun, naključno izžrebali 10 
nagrajencev (3 mesečna žrebanja), pri zadnjem žrebanju pa še glavnega nagrajenca. 
 
Izžrebali bomo naslednje nagrade: 
- glavna nagrada - mobilni telefon, 
- 6 x majica z logotipom, 
- 9 x brisača z logotipom, 
- 15 x blok A5 z logotipom. 

 
Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni 
v pogojih nagradne igre. 

 
REZULTATI ŽREBANJA IN DOSTAVA NAGRAD 
Dobitniki nagrad bodo objavljeni na spletni strani Terca d.o.o. v enem tednu po mesečnem oz. 
zaključnem žrebanju. 
Prejemniki nagrad bodo prejeli obvestilo o nagradi in načinu njenega prevzema po elektronski 
pošti na e-naslov, ki so ga posredovali za prejemanje e-računa, v roku 14 dni po izvedenih 
žrebanjih. Rok za dvig nagrade je en mesec po prejemu obvestila. 
Organizator pošlje obvestilo na elektronski naslov za prejemanje e-računa, ki mu ga sodelujoči v 
nagradni posreduje ob prijavi/vklopu e-Računa in ne odgovarja v primeru, da je naslov napačen 
ali nepopoln. 

 
PODELITEV NAGRAD TER DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE 
Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade niso prenosljive. Dolžnost 
obveznosti plačila davkov in prispevkov vseh nagrad gredo v breme organizatorja. Dobitniki 
nagrad so kot davčni zavezanci dolžni ob prevzemu nagrade predložiti osebne podatke (ime in 
priimek, naslov in davčno številko) in nagrade prijaviti v napovedi za dohodnino. 

http://www.terca.si.,/


VAROVANJE PODATKOV 
Organizator se zavezuje, da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov in da jih brez 
izrecnega dovoljenja sodelujočega v nagradni igri ne bo obdeloval, uporabljal, niti posredoval 
tretjim osebam. 
Naročnik lahko zavrne soglasje za uporabo njegovih osebnih podatkov ali sodelovanje v nagradni 
igri z obvestilom družbi Terca d.o.o., da v nagradni igri ne želi sodelovati. Navedeno obvestilo 
lahko naročnik poda pisno na naslov Terca d.o.o., Šentrupert 124, 8232 Šentrupert ali po 
elektronski pošti na naslov info@terca.si. 
Pridobljene osebne podatke bo družba Terca d.o.o. skrbno varovala in uporabljala v skladu z 
zakonom ter samo za namen, za katerega so pridobljeni. Varstvo osebnih podatkov je 
zagotovljeno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04). 

 
PRAVILA NAGRADNE IGRE 
Pravila nagradne igre, so na voljo na spletni strani www.terca.si. Sodelujoči v nagradni igri so 
seznanjeni z njenimi pravili in se zavezujejo, da bodo upoštevali pravila nagradne igre. V primeru 
kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave, 
bodisi v tiskani, elektronski ali katerekoli drugi obliki. 

mailto:info@terca.si

