
PRAVILA 

Promocija Bianka napitkov 

 

1. člen   

Organizator promocije je Franck d.o.o. s sedežem v Ljubljani, Letališka c. 29 C. Promocija se 

organizira s ciljem promocije organizatorjevih izdelkov in je namenjena organizaciji v 

Republiki Sloveniji. Za sodelovanje v Promociji ni nujen nakup ali kakršnokoli vplačilo. 

  

2. člen  

Promocija se začne 5. septembra 2016 in se konča, ko bodo razdeljeni vsi vzorčki Bianka 

stickov iz Nagradnega sklada. 

 

3. člen  

Pravico do sodelovanja v promociji Bianka napitkov imajo vsi prebivalci Republike Slovenije 

s prebivališčem v Republiki Sloveniji. Pravice do sodelovanja v nagradnem natečaju nimajo 

zaposleni pri Organizatorju in druge osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh promocije. 

 

4. člen  

Nagradni sklad Promocije vključuje maksimalno 7500 Bianka stick vzorčkov. Vsaka oseba 

lahko naroči največ 1 vzorček. V kolikor se ugotovi, da je ena oseba naročila več kot 1 

vzorček, ima Organizator pravico, da ostalih vzorčkov ne pošlje na naslov naročnika. 

 

5. člen  

Promocija se lahko prekine ali spremeni v kateremkoli trenutku glede na odločitev 

Organizatorja brez posebne obrazložitve. V primeru prekinitve bodo vsi obveščeni na spletni 

strani http://bianka.franck.eu.  

 

6. člen 

Vzorčki Bianka sticka bodo poslani na naslove naročnikov najkasneje v roku 3 tednov od 

naročila. Dostava je mogoča le na področju Republike Slovenije.  

 

7. člen 

S sodelovanjem v tej promociji Bianka napitkov vsi uporabniki soglašajo, da Organizator 

trajno hrani njihove osebne podatke in da jih lahko uporablja v lastne promocijske namene, 

brez dodatnih stroškov, časovno neomejeno. Podatki, ki jih dajo uporabniki, se bodo 

uporabljali le na način, ki je predviden v Organizatorjevih Pravilih o zasebnosti.  

 

8. člen 

Vse pravice so pridržane. Ta Pravila veljajo za slovensko zakonodajo. V primeru, da je 

katerakoli določba vsebovana v teh Pravilih nična ali to postane kasneje, to ne bo vplivalo na 

veljavnost ostalih pogojev sodelovanja. Za vse nastale spore, ki izhajajo iz ali so v zvezi z 

njimi, je izključno odgovorno pristojno sodišče v Ljubljani.  

 

V Ljubljani, 02.09.2016. 

Franck d.o.o. 


