Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14,
143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10) te suglasnosti
Ministarstva financija, KLASA: UP/I-460-02/18-01/302, URBROJ: 513-07-21-01/18-3, Zagreb,
05.03.2019. Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb, OIB: 09730191730 kojeg zastupaju
Gordana Štikovac i Dražen Radetić, prokuristi (u daljnjem tekstu: „Priređivač“) donosi sljedeća:
Pravila nagradne igre „Henkel i DM te nagrađuju!“
(u daljem tekstu: „Nagradna igra“)
1.
Svrha priređivanja nagradne igre: Priređivač priređuje nagradnu igru u cilju promocije i
unapređenja prodaje proizvoda robne marke „Loctite“ u prodavaonicama dm–drogerie markt d.o.o.
na području Republike Hrvatske.
2.
Trajanje i mjesto održavanja nagradne igre: Nagradna igra će se održati od 22.3.2019 –
30.5.2019. (u daljnjem tekstu „trajanje nagradne igre“) u Hrvatskoj. Ova pravila primjenjuju se samo
na području Hrvatske (u daljnjem tekstu „teritorij nagradne igre“).
Nagradna igra će se održati u svim dm–drogerie markt d.o.o. trgovinama u Hrvatskoj, gdje se uz
suglasnost Organizatora prodaju Loctite proizvodi na koje se primjenjuju ova pravila nagradne igre (u
daljnjem nastavku „mjesto nagradne igre“).
3.
Pravila nagradne igre: Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma
izdavanja odobrenja Ministarstva financija biti će objavljena na Internet stranicama www.loctitesuperbond.hr te www.dm-drogeriemarkt.hr prije početka nagradne igre te će biti vidljiva tijekom
cijelog trajanja nagradne igre sve do izvlačenja, a na zahtjev ista se mogu dobiti na uvid u tvrtki Henkel
Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb.
4.
Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri i pravo na nagradu
imaju sve pravno i poslovno sposobne fizičke osobe, starije od 18 godina starosti sa stalnim
prebivalištem i poštanskom adresom u Hrvatskoj (u daljnjem tekstu „sudionik“, „sudionik nagradne
igre“ ili „natjecatelj“).
Iz sudjelovanja u nagradnoj igri isključeni su djelatnici društva „Henkel Croatia“, djelatnici dm–
drogerie markt d.o.o. i članovi njihovih užih obitelji te svi ostali zaposleni ili u bilo kakvom odnosu s
Priređivačem.
Pojedinci koji ne ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri ili postupaju protivno
pravilima, neće biti uključeni u nagradnu igru. Sudionik koji ispunjava određene uvjete za osvajanje
nagrade, a koje je rezultat npr. davanja lažnih informacija, neće postati pobjednik nagradne igre i imati
pravo na nagradu. Sudionik nagradne igre bit će isključen ukoliko Priređivač sazna ili ima legitimne
sumnje u prijevaru i drugo kazneno djelo natjecatelja ili druge osobe koja je pomogla natjecatelju u
dobivanju nagrade.

Henkel Croatia d.o.o
Budmanijeva 1
HR – 10 000 Zagreb

MB: 3601609
OIB: 09730191730
PDV id. br.: HR09730191730

Raiffeisenbank Austria d.d.
Žiro rn: 2484008 – 1100198221
IBAN HR2124840081100198221

Direktor društva:
Željko Smodlaka

Telefon (+385-1) 6008 222
Telefax (+385-1) 6008 242
www.henkel.hr

Zagrebačka banka
Žiro rn: 2360000 – 1101990395
IBAN HR4923600001101990395

Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 080016506
Temeljni kapital: 7.119.700,00 kuna
uplaćen u cijelosti

5.
Kako sudjelovati: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom bilo kojeg
Loctite za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem mjestu nagradne igre u Republici Hrvatskoj.
Svatko tko je kupio proizvod nagradne igre bilo koje vrste za vrijeme trajanja nagradne igre, na mjestu
nagradne igre i sačuvao račun kao dokaz o kupnji, može sudjelovati u nagradnoj igri.
Natjecatelji sudjeluju u natjecanju tijekom mjeseci nagradne igre:
a) slanjem čitljive kopije računa poštom na adresu Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1,
10 000 Zagreb, sa sloganom na omotnici „Henkel i DM te nagrađuju!“
ili
b) slanjem skeniranog računa (u čitljivom obliku i formatu koji se može uobičajeno
otvoriti u svim preglednicima), na e-mail adresu ljepila@henkel.com sa sloganom kao
naslov maila „Henkel i DM te nagrađuju!“
Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem računa svaki put kupnjom pojedinačnog
odgovarajućeg proizvoda nagradne igre, prema ovim Pravilima. Jedan broj računa može se poslati
samo jednom.
Pobjednik nagradne igre utvrdit će se izvlačenjem najkasnije 7 dana od završetka nagradne
igre.
S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na
sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13).
Dobitnik je dužan ili e-mailom ili poštom uz račun dostaviti kako slijedi: ime, prezime, adresa i
poštanski broj u Hrvatskoj.
Ukoliko natjecatelj šalje račune poštom ili drugim oblikom dostave pošiljki, preporučamo da se
napravi fotokopija u slučaju bilo kakvih neizvjesnosti.
Svaki pojedinačni natjecatelj može osvojiti maksimalno jednu nagradu tijekom natjecanja.
6.
Nagrade: Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond nagrada kojeg u cijelosti osigurava i plaća
Henkel Croatia d.o.o. u iznosu od 10.000,00 kn. Nagrade nisu zamjenjive za novac.
Fond nagrada za nagradnu igru sastoji se od:
• 20 x iznos od 500 kuna na DM darovnoj kartici
Osvaja se 20 nagrada za 20 dobitnika.
7.

Izvlačenje: Izvlačenje se odvija na sljedeći datum:
• 03.06.2019

Izvlačenje nagrada je javno, a održat će se na gore navedene datume u prostorijama Henkel
Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, 10 000 Zagreb u 11:00 sati u prisustvu 3 predstavnika tvrtke Henkel
Croatia d.o.o.

Svi zaprimljeni brojevi računa i osobni podaci sudionika nagradne igre spremaju se u
jedinstvenu bazu podataka i sudjeluju u izvlačenju nagrada. U izvlačenju sudjeluju svi računi zaprimljeni
u periodu trajanja nagradne igre – 16.05.2018. u 00:00:00 do 15.07.2018. do 23:59:59.
Računi kupnje izvan navedenih datuma nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri.
U slučaju bilo kakve sumnje, sudionikom nagradne igre smatra se osoba koja ima račun kojim
dokazuje kupnju natjecateljskog proizvoda. Obveza pružanja dokaza o obavljenoj kupnji leži na
sudioniku nagradne igre. Natjecatelja koji ne priloži račun prema ovim uvjetima, organizator će prema
uvjetima nagradne igre diskvalificirati iz daljnjeg natjecanja. U tom slučaju, ponoviti će se izvlačenje
sljedećeg dobitnika.
8.
Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade: Natjecatelji će biti obaviješteni o nagradi putem
e-mail adrese koju su poslali zajedno sa svojim podacima, najkasnije 7 radnih dana nakon izvlačenja
rezultata.
Nagrade se mogu preuzeti u dogovoru s Priređivačem, najkasnije 30 dana od objave.
Priređivač ne snosi odgovornost za dostavu natjecateljskih pošiljki, za štetu, kašnjenje ili
gubitak tijekom transporta.
9.
Preuzimanje nagrade: Prilikom preuzimanja nagrade obavezno treba predočiti račun na kojem
je naznačena kupnja proizvoda nagradne igre i osobnu iskaznicu. Datum računa mora biti ranijeg
datuma od datuma izvlačenja za aktualni mjesec u nagradnoj igri. Preuzimanjem nagrade prestaju sve
obaveze priređivača prema dobitniku. Ukoliko izvučeni dobitnik ne pošalje sve potrebne dokumente i
kontakt podatke unutar 14 dana nakon primitka obavijesti o dobitku, Priređivač će ponovno u roku od
8 dana obavijestiti dobitnika o dobitku i odrediti naknadni rok od 14 dana od prijema obavještenja za
dostavu svih potrebnih dokumenata i kontakt podataka Priređivaču (prema članku 5.). Nakon
dokazivanja kupnje računom i dostave podataka Priređivaču, dobitnik mora preuzeti nagradu u roku
od 30 dana. S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupit će se u skladu sa Zakonom o
igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13).
10.
Suglasnost s pravilima: Smatra se da se sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik definitivno
obvezao na ova pravila nagradne igre što je neopozivi uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri. Nagradna
igra podliježe važećoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske. Pravila počinju vrijediti nakon što ih
odobri Ministarstvo Financija i budu objavljena na Internet stranici www.loctite-superbond.hr.
11.

Završne odredbe:
Sudionici svojim sudjelovanjem u nagradnoj igri neopozivo prihvaćaju da je Priređivač ovlašten
bez naknade, koristiti u reklamne svrhe njihovu fotografiju, ime, adresu te ostale od sudionika
dostavljene podatke sudionika, a ako sudionik pobjedi u izvlačenju, obvezan je dati svoju suglasnost i
u pisanoj formi. Sudjelovanjem u nagradnoj igri Sudionik također daje suglasnost da priređivač pohrani
njegove osobne podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Uredbom o zaštiti osobnih
podataka te ih koristi za daljnje promotivne akcije Priređivača. Po završetku nagradne igre dana se
suglasnost može povući u svakom trenutku. Detaljnije informacije o Zaštiti privatnosti i osobnih
podataka i pravima sudionika objavljene su na www.loctite-superbond.hr.

Priređivač zadržava pravo po svom isključivom nahođenju poništiti, prekinuti, preinačiti ili
obustaviti čitavu nagradnu igru ako se nagradna igra ne bude mogla provesti iz razloga više sile,
uključujući zarazu računalnim virusom, bugove, manipulaciju, neovlašteni zahvat, prijevaru, tehnički
kvar, ljudsku pogrešku ili bilo koji drugi razlog koji je izvan kontrole priređivača, a koji ugrožava ili utječe
na upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravnu provedbu nagradne igre.
Rezultati natjecanja su konačni, bez mogućnosti žalbe. Razmjena nagrada ili isplata financijske
svote u zamjenu za nenovčane nagrade, kao i provedba sudjelovanja u natjecanju ili nagrade pravnim
sredstvima, nije moguća.
Priređivač nagradne igre ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koju može pretrpjeti
sudionik sudjelovanjem u nagradnoj igri ili putem osvajanja nagrade. Priređivač nagradne igre ne
preuzima odgovornost za tehničke probleme prilikom prijenosa podataka elektroničkim putem.
Klijent i organizator zadržavaju pravo diskvalificirati natjecatelja iz daljnjeg natjecanja ukoliko
imaju legitimne sumnje da se izvršila prijevara ili bilo koje drugo kažnjivo djelo, čak i preko treće osobe.
Klijent ili ovlašteni organizator nagradne igre zadržava pravo odluke o svim pitanjima vezanima
za nagradnu igru. U slučaju bilo kakve sumnje o ispunjavanju uvjeta nagradne igre od strane
natjecatelja, teret dokaza leži na sudionicima nagradne igre.
U slučaju spora između priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.
U Zagrebu, 05.03.2019. godine
Henkel Croatia d.o.o.

