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1. SPLOŠNA DOLOČILA 

S tem dokumentom so določena pravila in pogoji sodelovanja v giveawayu »Izberite popolno darilo zase!« (v nadaljevanju: 

giveaway), ki ga organizira De’Longhi Slovenija d.o.o. (v nadaljevanju: Organizator). Giveaway se organizira z namenom 

direktne marketinške promocije znamke De’Longhi. Giweaway traja od 1. novembra do 31. decembra 2022. Giveawat se 

bo odvijal preko Landing page promocijske spletne strani De’Longhi Slovenija (link). Pravila giveawaya bodo objavljena na 

spletni strani De’Longhi Slovenija (link) 

 
2. POTEK GIVEAWAYA IN POGOJI SODELOVANJA 

V giveawayu lahko sodelujejo vse polnoletne osebe, ki so slovenski državljani in imajo stalno prebivališče v Republiki 

Sloveniji. Vsi zainteresirani lahko sodelujejo preko Landing page promocijske spletne strani De’Longhi Slovenija (link). V 

giveawayu ne smejo sodelovati zaposleni podjetja Organizatorja, zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi 

giveawaya in/ali so na kakršenkoli način povezani s poslovanjem Organizatorja, kot tudi ne člani njegove ožje družine. 

 
Pravila in postopek sodelovanja v giveawayu: 

• Uporabnik ima pravico sodelovati v giveawayu, če je v obdobju med 10.10. in 31.12. kupil enega od izbranih De’Longhi 

aparatov za kavo. 

• Z nakupom so si zagotovili pravico do darila, v kolikor so registrirali svojo napravo iz promocijske ponudbe, definirane 

na – landing pageu (link) in v pravilih tega giveawaya – na spletni strani De’Longhi Slovenija (link). Registracija naprave iz 

promocijske ponudbe, kupljene med 1.10. in 31.12. 2022 je mogoča do 15.01.2023. 

 
Koraki do zagotovila pravice do darila: 

1) Ob obisku strani De’Longhi Hrvaška (link) se kupca pozove k registraciji kupljenega parata. Pred registracijo kupljenega 

izdelka se mora kupec prijaviti s svojim uporabniškim računom, ali ustvariti nov uporabniški račun. Za prijavo je potrebno 

vnesti ime, priimek, e-naslov in geslo. Po uspešni prijavi kupec izpolni formular za registracijo izdelka in ga registrira. 

2) Po registraciji naprave bo kupec prejel e-poštno sporočilo s potrdilom o registraciji. 

3) Po določenem času bo kupec prejel še drugo e-poštno sporočilo s prošnjo, da vnese svoj poštni naslov, ki bo 

uporabljen zgolj za namen pošiljanja darila. 

4) Darila (kava v zrnju ali skodelice za kavo) se dostavi brezplačno na domači naslov uporabnika. 

 
Uporabnik lahko podrobne informacije o giveaway-u pridobi tudi od De’Longhi pomoči uporabnikom, ki je dostopna 

preko kontaktnega obrazca na spletni strani De’Longhi Slovenija (link). 

 
Smatra se, da vsak udeleženec/ka s sodelovanjem potrjuje, da je seznanjen/a s pravili tega giveawaya in pogoji 

sodelovanja v njem. Vsaki udeleženec/ka s svojim sodelovanjem Organizatorju prenaša pravice uporabe vsebine brez 

časovne ali ozemeljske omejitve. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo delil s tretjimi osebami. Organizator 

si pridržuje pravico, da bo odstranil vso neprimerno ali žaljivo vsebino in avtorju takšne vsebine onemogočil nadaljnje 

sodelovanje v giveawayu. Tako udeleženci giveawaya, kot tudi dobitniki, nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade od 

tistih, za katere so sodelovali in jih osvojili v skladu s pravili tega giveawaya. Nagrade ni mogoče zamenjati z drugimi 

izdelki ali uslugami, niti je ni moč vnovčiti za vrednost le-te. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do interneta) krije 

udeleženec sam. 
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3. NAGRADA 

Promocija „Izberite popolno darilo zase!“ je vezana na nakup izbranih superavtomatskih aparatov za kavo. Darilo je 

De’Longhi Classico kava v zrnju (šifra AS00000175 – 1kg pakiranje) ali Set Cappuccino skodelic (šifra DLSC311). 

• MAGNIFICA START (modeli ECAM220.22.BG, ECAM220.20.W, ECAM220.30.SB) – darilo 1 kg kave v zrnju 

• MAGNIFICA EVO (modeli ECAM290.61.B, ECAM290.61.SB) - darilo 1 kg kave v zrnju 

• DINAMICA (model ECAM350.50.B) - darilo 2 kg kave u zrnju 

• DINAMICA PLUS (model ECAM370.95.T) - darilo 2 kg kave u zrnju 

• LA SPECIALISTA ARTE (modeli EC9155.MB, EC9155.W) – darilo Set Cappucino skodelic 

 
4. PREVZEM NAGRADE 

Dobitniku/ci bo darilo dostavljeno na domači naslov. Darila ni mogoče osebno prevzeti na sedežu podjetja. 

 
5. VARNOST PODATKOV 

Udeleženci giveawaya pooblaščajo Organizatorja, da do preklica obdeluje osebne podatke udeleženca giveawaya za 

namen obveščanja o giveawayu ali v marketinške namene Organizatorja. Organizator spoštuje zasebnost in varnost 

udeležencev in se zavezuje, da bo njihove podatke obdeloval, ščitil in varoval v skladu z aktualnimi predpisi in zakoni. 

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to ptrebno za uspešno 

izvedbo giveawaya. 

 
6. ODGOVORNOST 

Organizator ne prevzema odgovornosti za: 

• Kakršnekoli posledice, ki bi nastale zaradi napačne uporabe ali zlorabe pogojev giveawaya s strani udeležencev ali 

tretjih oseb 

• Neželjene posledice, ki bi prizadele udeležence zaradi sodelovanja v giveawayu 

• (ne)točnost podatkov, ki jih udeleženci posredujejo v giveawayu 

 
7. KONČNA DOLOČILA 

Udeleženci giveawaya se odrekajo pravici do pritožbe proti Organizatorju, povezane s sodelovanjem v giveawayu (npr. v 

zvezi s stroški sodelovanja, onemogočenem sodelovanju v skladu s pogoji sodelovanja ipd.). Za namen obveščanja med 

giveaway-em, udeleženec giveawaya dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot so npr. telefon, pošta, 

elektronska pošta, obvestila na Facebook in Instagram profilu, software na družbenih omrežjih Facebook in instagram in 

drugi. Vse pritožbe udeleženca giveawaya obravnava Organizator. V primeru utemeljenih pritožb se Organizator obvezuje, 

da jih razreši v najkrajšem možnem času in o tem obvesti udeleženca giveawaya. V primeru spora je pristojno Okrajno 

sodišče v Zagrebu, Hrvaška. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil in pogojev sodelovanja v giveawayu. 

O vseh spremembah in novostih bo Organizator udeležence obestil preko newsletter-ja. Giveaway se prekine samo v 

primeru, da nastopijo okoliščine višje sile, za katere Organizator ni odgovoren. 

 
Zagreb, 10.10.2022. 


	Organizator:
	1. SPLOŠNA DOLOČILA
	2. POTEK GIVEAWAYA IN POGOJI SODELOVANJA
	Pravila in postopek sodelovanja v giveawayu:
	Koraki do zagotovila pravice do darila:
	3. NAGRADA
	4. PREVZEM NAGRADE
	5. VARNOST PODATKOV
	6. ODGOVORNOST
	7. KONČNA DOLOČILA

