
 

 

„120 godina=120 nagrada“ 
 

Trajanje nagradnog natječaja: 

Organizator nagradnog natječaja je Vaillant d.o.o. (Heinzelova ul. 60, Zagreb, Hrvatska), u daljnjem 

tekstu Organizator. Nagradni natječaj počinje 8. travnja 2019. i završava 20. prosinca 2019. godine. 

Natječaj se priređuje radi promidžbe proizvoda i usluga Organizatora. 

  

Tko ima pravo sudjelovanja u natječaju? 

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske 

te su registrirane na društvenoj mreži Facebook (www.facebook.com) s registriranim Facebook 

profilom. 

 

Uvjeti korištenja:  

Za sudjelovanje u natječaju sudionik treba za vrijeme trajanja natječaja u razdoblju od 8. travnja 2019. i 

do 20. prosinca 2019. godine. u komentar objave #120godinapodzaštitomzeca nagradnog natječaja na 

Facebook stranici Vaillant Hrvatska točno odgovoriti na pitanje. 

Odabir pobjednika:  

Primjenjuje se mehanizam odabira putem stranice www.random.org. 

 

Obavijest o dobitnicima:   

Organizator će obavijestiti dobitnike nagrada inbox porukom ili komentarom u objavi. 

Ako se kontaktirani dobitnici ne jave Organizatoru u roku od 24 sata s točnim, potpunim i istinitim 

podacima o sebi, nagrada će se dodijeliti drugoj osobi. Organizator nije odgovoran ako pobjednik nije 

obaviješten o nagradi u slučaju nedostupnosti zbog netočnosti podataka ili u nemogućnosti 

uspostavljanja kontakta ukoliko su podaci točni. Ako se u roku od 24 sata od poslane obavijesti, dobitnik 

nije javio organizatoru, sljedeći sudionik dobit će nagradu i tako dalje sve dok se dobitnik ne odazove (u 

roku 24 sata od slanja poruke). Svaki sudionik natječaja može dobiti samo jednu nagradu u jednom 

krugu. Nagradu nije moguće zamijeniti za novac ili drugu nagradu. 



 

  

Nagrade: 

Ukupno se dodjeljuje 120 nagrada u 9 nagradnih kola koja će se jednom mjesečno objavljivati na Vaillant 

Facebook stranici. 

Nagrade se šalju poštom na adresu ili podižu osobnim dolaskom u Vaillant Hrvatska na adresi Heinzelova 

ul. 60, ovismo o veličini i težini dobivene nagrade. 

 

Zaštita osobnih podataka: 

U svrhu provođenja natječaja, Organizator prikuplja osobne podatke dobitnika nagrade (ime i prezime, 

adresa stanovanja, kontakt broj, podatke o nazivu Facebook profila) isključivo u svrhu slanja nagrade. 

Dobitnici su suglasni da se njihova imena objave na Facebook stranici Organizatora. Organizator može 

zahtijevati da dobitnik nagrade prije nego što dobije nagradu priloži dokaz o identitetu (osobni 

dokument s fotografijom), kao i da je on zakoniti nositelj Facebook profila koji je korišten u natječaju. 

Organizator ima pravo korištenja svih navedenih fotografija i materijala u marketinške i druge svrhe, i to 

na neodređeno vremensko razdoblje. 

 

Ostalo: 

U natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke Vaillant d.o.o. (Heinzelova ul. 60, Zagreb, Hrvatska), 

kao ni članovi njihovih obitelji. Sudjelujući u nagradnom natječaju, sudionik prihvaća i odobrava da se 

podaci koje pruži, primjerice slike i kontakt podatci, pohrane i koriste isključivo u svrhu ovog natječaja. 

Sudionici koji sudjeluju u promotivnom nagradnom natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije 

nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Preuzimanjem nagrade 

prestaju sve obveze Organizatora nagradnog natječaja prema dobitniku. 

Nagradni natječaj može se prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, 

odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih eventualno 

nastalih obveza prema sudionicima. 

Sudionik koji sudjeluje u promotivnom nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. 

Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno 

obaviješteni. 

01.04.2019. godine 


