PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V KAMPANJI »RADENSKA OB HRANI«
1. Organizator in namen Kampanje
Organizator kampanje »Radenska ob hrani« (v nadaljevanju »Kampanja«) je Radenska
d.o.o., Boračeva 37, 9252 Radenci (v nadaljevanju »Radenska«).
Namen Kampanje je promocija pijače Radenska in Pepsi v izbranih gostinskih objektih po
Sloveniji, ki ponujajo hrano.
Pravila in pogoji Kampanje določajo postopke in pogoje, pod katerimi lahko Udeleženci
sodelujejo v Kampanji (v nadaljevanju: »Pravila«). S Pravili se je mogoče seznaniti na
spletni strani Radenske www.zaskupaj.si . Vsak Udeleženec v Kampanji se z udeležbo v
Kampanji strinja s temi Pravili in jih v celoti sprejema.
2. Pogoji za sodelovanje v Kampanji
V Kampanji lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe z veljavno registriranim stalnim
ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se na spletni strani www.zaskupaj.si
registrirajo in izpolnijo svoje osebne podatke (e-mail, tel. številka, starost, spol – v
nadaljevanju: »Udeleženec) ter izberejo enega izmed gostinskih objektov v Sloveniji s
hrano, objavljenih na spletni strani www.zaskupaj.si, v katerem bi ob naročilu hrane želeli
brezplačno popiti enega izmed proizvodov Radenske z morebitnimi povabljenci ter v
primeru zadetka dobitnega voucherja v višini 30 EUR z DDV še enkrat obiskati isti
gostinski lokal in ga vnovčiti pri istem Gostincu oz. sodelovati v Kampanji. Naziv
Udeleženec se uporablja za oba spola, tako moški kot ženski.
Osebe, ki so zaposlene v Radenski ter njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski
partner, starši) in pravne osebe ali druge fizične osebe, ki kakorkoli neposredno ali
posredno sodelujejo pri izvedbi Kampanje (gostinci, samostojni podjetniki posamezniki,
lastniki gostinskih objektov, ki sodelujejo v Kampanji) ne smejo sodelovati v Kampanji.
3. Potek Kampanje
Kampanja bo potekala od 1. 7. 2020 – 30. 9. 2020 pri čemer se:
o Registracija Udeleženca za sodelovanje v Kampanji in s tem pridobitev
voucherja za brezplačen proizvod Radenske ob obroku hrane pri Gostincu (v
nadaljevanju: t.i. »brezplačni voucher za pijačo«) se izvede od 1. 7. 2020 do 31.
8. 2020 oz. do razdelitve voucherjev ali do poznejšega datuma, ki ga določi
Radenska,

o vnovčenje voucherja Udeleženca za brezplačen proizvod Radenske ob obroku
hrane pri Gostincu (»brezplačnega voucherja za pijačo«) se izvede od 1. 7. 2020
– 31. 8 . 2020 oz. do poznejšega datuma, ki ga določi Radenska,
o vnovčenje dobitnih voucherjev Udeležencev v višini 30 EUR z DDV (v
nadaljevanju: t.i. »dobitni voucher«) v istem gostinskem lokalu se izvede
najkasneje v 30 dneh od naslednjega dne po vnovčenju brezplačnega voucherja
za pijačo (tj. najkasneje do 30. 9. 2020) oz. do poznejšega datuma, ki ga določi
Radenska.
Udeleženci lahko v Kampanji sodelujejo le enkrat na način, da se na spletni strani
www.zaskupaj.si registrirajo in izpolnijo svoje osebne podatke (e-mail, tel. številka,
starost, spol) ter med 100 – 500 navedenimi gostinskimi objekti v Sloveniji, ki imajo v
svoji gostinski ponudbi tudi hrano, objavljenimi na spletni strani www.zaskupaj.si
izberejo tistega, kjer bi sami ali z morebitnimi povabljenci ob naročilu hrane želeli
brezplačno popiti enega izmed določenih proizvodov Radenske. Udeleženec se nato
seznani s Pravili in Informacijo o obdelavi osebnih podatkov (v nadaljevanju
»Informacija«). Če se Udeleženec s Pravili in Informacijo strinja, le-te potrdi oz. poda
soglasje ter potrdi registracijo, na podlagi katere tako sodeluje v Kampanji Radenske.
Potrditev Pravil in Informacije je pogoj za sodelovanje v Kampanji.
Udeleženec po uspešno izpolnjeni registraciji na posredovani elektronski naslov (e-mail)
in telefonsko številko v obliki SMS-a prejme 1 brezplačen voucher za pijačo, ki vključuje 1
brezplačen proizvod Radenske za Udeleženca in največ 3 brezplačne proizvode Radenske
za 3 morebitne povabljence (Radenska Kraljevi vrelec 0,25 l steklenička, Radenska
Medium 0,25 l steklenička, Radenska Naturelle 0, 25 l steklenička, Radenska z okusom
0,25 l steklenička, Radenska Kraljevi vrelec 0,5 l steklenička, Radenska Naturelle 0,5 l
steklenička, Pepsi 0,25 l steklenička, Pepsi limeta 0, 25 l steklenička, Pepsi brez sladkorjev
0,25 l steklenička, Mirinda 0,25 l steklenička, ali 7up 0,25 l steklenička) v izbranem
gostinskem objektu v Sloveniji, ki ponuja tudi hrano. Udeleženec unovči brezplačen
voucher za pijačo tako, da se v izbranem gostinskem objektu, kjer naroči hrano,
identificira z brezplačnim voucherjem za pijačo oz. ga predloži Gostincu na vpogled v
elektronski obliki (na telefonu) ali v fizični obliki (izprintanega na papirju). Vsak
brezplačen voucher za pijačo vsebuje QR kodo, katero osebje gostinca poskenira in tako
potrjeni brezplačen voucher za pijačo je podlaga za konzumacijo 1 brezplačnega
proizvoda Radenske za Udeleženca in največ 3 brezplačnih proizvodov Radenske za 3
morebitne povabljence. V izogib dvomu velja, da je brezplačen voucher za pijačo možno
izkoristiti le ob naročilu hrane v izbranem gostinskem lokalu in da en brezplačen voucher
za pijačo vključuje največ 4 x brezplačen izbrani proizvod Radenske, pri čemer 1 oseba
lahko prejme le 1 brezplačen proizvod Radenske (primeri: Udeleženec, ki vnovči
brezplačen voucher za pijačo pri izbranem Gostincu le zase, prejme 1 brezplačen proizvod
Radenske; Udeleženec, ki pri izbranem Gostincu vnovči brezplačen voucher za pijačo zase
in za 1 povabljenca, prejme 2 brezplačna proizvoda Radenske; Udeleženec, ki pri

izbranem Gostincu vnovči brezplačen voucher za pijačo zase in 2 povabljenca, prejme 3
brezplačne proizvode Radenske; Udeleženec, ki pri izbranem Gostincu vnovči brezplačen
voucher za pijačo zase in 3 povabljence, prejme 4 brezplačne proizvode Radenske).
Vsak 10 brezplačni voucher za pijačo ob hrani je dobiten, kar pomeni, da Udeleženec, ki
ima takšen voucher lahko ob njegovem vnovčenju na svoj e-mail naslov in telefonsko
številko v obliki SMS-a prejme še en voucher v višini 30 EUR z DDV (t.i. dobitni voucher),
ki ga lahko vnovči v 30 dneh od naslednjega dne po vnovčenju brezplačnega voucherja za
pijačo oz. najkasneje do 30.9.2020 pri istem Gostincu/gostinskem lokalu za hrano in/ali
pijačo. V izogib dvomu velja tudi, da Udeleženec ne more vnovčiti dobitnega voucherja
hkrati z brezplačnim voucherjem za pijačo oz. za plačilo hrane, ki jo Udeleženec naroči
sočasno s pijačo, za katero lahko vnovči brezplačen voucher za pijačo, ampak lahko to
stori šele naslednji dan po vnovčitvi brezplačnega voucherja za pijačo pa do konca trajanja
Kampanje oz. najkasneje do 30.9.2020. Prav tako je dobitni voucher mogoče vnovčiti le
pri istem Gostincu oz. v istem gostinskem lokalu, kot je bil vnovčen brezplačni voucher za
pijačo. Udeleženec unovči dobitni voucher tako, da se v istem gostinskem objektu pri
istem Gostincu, kjer vnovči brezplačen voucher za pijačo, identificira z dobitnim
voucherjem oz. ga predloži Gostincu na vpogled v elektronski obliki (na telefonu) ali v
fizični obliki (izprintanega na papirju). Vsak dobitni voucher vsebuje QR kodo, katero
osebje gostinca poskenira in tako potrjeni dobitni voucher je podlaga za konzumacijo
hrane/in ali pijače v višini 30 EUR z DDV pri istem Gostincu, v istem gostinskem objektu
za Udeleženca in njegovega morebitnega povabljenca/e. Če je račun naročila večji od
zneska na dobitnem voucherju, je Udeleženec dolžan sam poravnati razliko.
Vsak Udeleženec lahko dobi in vnovči samo en brezplačni voucher za pijačo. Udeleženec
lahko zadane in vnovči le en dobitni voucher. Brezplačni voucher za pijačo ali dobitni
voucher ni izplačljiv v gotovini in ga ni možno zamenjati, prav tako ni mogoč prenos letega na tretjo osebo.
Radenska si pridržuje pravico, da voucherja po teh Pravilih Udeležencu ne podeli v
primeru, če se pojavi utemeljen dvom o istovetnosti podatkov Udeleženca in/ali če
ugotovi, da voucherja zaradi napačno posredovanih podatkov s strani Udeleženca ni
mogoče posredovati.
4. Odgovornost
Udeleženec in/ali morebiten povabljenec/ci Udeleženca sodeluje/ta/jo v Kampanji na
lastno odgovornost. Radenska ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli
nezaželene posledice, ki bi jih Udeleženec in/ali morebiten povabljenec/ci Udeleženca
imel zaradi sodelovanja v Kampanji.

Radenska ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva
voucherjev, izdanih v skladu s temi Pravili.
Radenska ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot
posledica prevzema in/ali koriščenja voucherja (brezplačnega voucherja za pijačo ali
dobitnega voucherja) po teh Pravilih, s čimer se Udeleženec in/ali morebiten
povabljenec/ci Udeleženca s pristopom k tej Kampanji izrecno strinjata/jo.
V primeru okoliščin, na katere Radenska ne more vplivati (višja sila), lahko Radenska
odpove Kampanjo. O tem mora preko svojih medijev obvestiti Udeležence. V takšnem
primeru Radenska ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo Udeležencem.
Radenska ni odgovorna za nobene okvare oziroma nedelovanje spletne strani
www.zaskupaj.si, omrežja, telefonskih linij ali drugih oblik komunikacije, niti za
registracije, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile sprejete. Takšne registracije se
bodo štele za neveljavne.
V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti glede izdaje in koriščenja voucherja
(brezplačnega voucherja za pijačo ali dobitnega voucherja) se za presojo medsebojnih
pravic in obveznosti primarno kot prevladujoča upoštevajo ta Pravila.
Udeleženci Kampanje sami krijejo vse stroške sodelovanja v Kampanji, razen stroškov
brezplačnega voucherja za pijačo, ki Udeleženca upravičuje do največ 4 x 1 brezplačno
pijačo/osebo ob hrani v izbranem gostinskem objektu in dobitnega voucherja v višini 30
EUR z DDV. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo strošek dostopa do
interneta in strošek prenosa podatkov z interneta.
5. Uporaba osebnih podatkov
S pristopom h Kampanji Udeleženec dovoljuje ter na spletni strani www.zaskupaj.si s
potrditvijo daje osebno privolitev, da Radenska obdeluje njegove osebne podatke v skladu
z Informacijo o obdelavi osebnih podatkov, objavljeno na tej isti strani za namen udeležbe
v in izvedbe Kampanje v skladu z veljavnimi predpisi in internimi akti Radenske ter s temi
Pravili.
6. Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator Kampanje. V primeru utemeljenih pritožb
se Radenska zavezuje, da jih bo odpravila v čim krajšem času in o tem obvestila vse
Udeležence.

7. Končne določbe
S pristopom h Kampanji Udeleženec sprejeme navedena Pravila Kampanje ter z njimi
soglaša.
Pravila Kampanje začnejo veljati z dnem 1. 7. 2020. Radenska si pridržuje pravico do
dopolnitev in sprememb teh Pravil, ki jih bo Radenska objavila na spletni strani
www.zaskupaj.si
V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti glede medsebojnih pravic in obveznosti
Radenske in Udeleženca ter morebitnih tretjih oseb se kot prevladujoča primarno
uporabljajo ta Pravila.
Za tolmačenje posameznih členov Pravil Kampanje »Radenska ob hrani« je pristojna
izključno komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti
pravno službo ali zunanjega pravnega strokovnjaka Radenske. Morebitne napake pri
izvedbi Kampanje bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi
običaji.
Dodatna vprašanja, ki se nanašajo na Kampanjo, lahko Udeleženci in ostali zainteresirani
posredujejo na elektronski naslov info@zaskupaj.si.
V Radencih, 1.7.2020
Radenska d.o.o.

