
SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA AKCIJE - “Ko sejma ni, 

se sejem pri nas zgodi!”. 

 

Podjetje Arcont IP d.o.o. za kupce pripravi ugodnosti skladno z vsebino in pogoji določeni v tem 

dokumentu. Akcija ni nagradna igra temveč vključuje ugodnosti pogojene z nakupom izdelkov 

podjetja po posebnih pogojih. Ugodnost se pridobi in izkazuje z namenskim kuponom. 

 

1 Organizator akcije 

Akcijo organizira družba ARCONT IP d.o.o., Ljutomerska cesta 30, 9250 Gornja Radgona, matična 

številka 1469266000 (v nadaljevanju: organizator). 

2 Namen akcije 

Namen akcije »Pridobi ugodnost« (v nadaljevanju akcija) je oglaševanje in promocija prodajnega 

asortimana organizatorja. 

3 Trajanje akcije 

Akcija se začne 16.09.2020 in traja predvidoma do 31.10.2020. Pridobivanje ugodnosti je omejeno od 

16.09.2020 do predvidoma 20.09.2020 z možnostjo podaljšanja najkasneje do 30.09.2020. V 

primeru podaljšanja mora le to biti najavljeno na spletni strani podjetja https://www.okna-vrata.si . 

Akcija se s 01.10.2020 podaljšuje do 30.11.2020. pri čemer se pridobivanje ugodnosti podaljša do 

31.10.2020. 

Akcija je dodatno omejena s količino kuponov (900), organizator si pridružuje pravico le to med 

trajanjem akcije spremeniti. 

4 Udeleženci 

Udeleženci akcije so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali Avstriji, 

starejše od 18 let, ki bodo izpolnile kupon v eni izmed poslovalnic organizatorja. 

V akciji ne morejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi akcije ter 

zaposleni v Arcont IP. Pravna oseba ne more biti udeleženec akcije. 

5 Potek pridobitve ugodnosti 

Pogoj za pridobitev je osebni žreb kupona iz bobna, ki ga opravi stranka v eni izmed poslovalnic 

organizatorja, skupaj s prodajnim osebjem. Stranka izžreba in preveri dobitek, katerega zaposleni 

organizatorja evidentira skupaj s podatki stranke na hrbtni strani kupona in so pogoj za pridobitev 

ugodnosti. 

Pridobljena ugodnost ni prenosljiva, kot dokazilo o pridobitvi pa tako stranka kakor organizator hrani 

v obliki dela kupona, ki ga vsaka stran hrani do datuma veljavnosti oz. do izdaje računa za posel, pri 

katerem se kupon vnovči. 

Ugodnosti, ki jih stranka lahko pridobi so:  

Premium Montaža (ob nakupu oken montaža z napredno mehkocelično peno brez doplačila) 

Barva oken (nadgradnja barve okna na eno izmed barv renolit: Antracit Ultimat, svetlo siva, 

DB Arcont, zlati hrast, močvirski hrast, oreh ali sapeli iz barvne karte Arcont) 

Motorni pogon za senčila (ob nakupu okna z roleto ali žaluzijo le to nadgradimo na 

elektropogon praviloma proizvajalca Somfy po izboru organizatorja brez doplačila – izbor 

znamke ni izbira stranke ampak tehnična izvedba organizatorja odvisna od ponujenega 

izdelka) 

Komarnik za vsako okno (ob nakupu okna stranka en fiksni komarnik za pripadajoče okno 

dobi brez doplačila) 

 

https://www.okna-vrata.si/
https://www.okna-vrata.si/upload/publikacije/arcont_okna_vrata_barvna_karta.pdf


S sodelovanjem v akciji stranka pridobi tudi ugodnost nakupa seta za pametno krmiljenje 

pogonov Novoport garažnih vrat Novoferm po akcijski ceni. 

Vse ugodnosti so vezane kot nadgradnja izdelkov iz prodajnega programa organizatorja in ne veljajo 

za postavke, katerih osnovni element niso okna in niso del iste ponudbe/posla. 

6 Izbor ugodnosti 

Ugodnost, udeleženec pridobi neposredno po žrebu in izpolnitvi izžrebanega kupona. Le ta pod 

premazom vsebuje podatek o pridobljeni ugodnosti. Udeleženec pravico do ugodnosti prejme, ko 

skupaj s prodajnim osebjem organizatorja v celoti izpolni kupon katerega odrezek kot dokazilo 

obdrži najmanj do zaključka akcije ali zaključka posla z vključeno ugodnostjo (kar nastopi kasneje). 

Pridobljena ugodnost se izključuje z drugimi ugodnostmi – akcije in popusti se ne seštevajo, prav 

tako je na posel možno vnovčiti zgolj eno pridobljeno ugodnost hkrati. Vsak udeleženec lahko žreb 

opravi zgolj enkrat. 

7 Objava udeležencev 

Organizator osebnih podatkov udeležencev ne bo objavljal javno. Za potrebe promocije, bodo v času 

potekanja v poslovalnicah možna fotografiranja dogajanja. Udeleženec soglaša, da utegne biti del 

slike, ki bo za namene promocije uporabljena s strani organizatorja. V primeru slikanja bo 

organizator poskrbel za ustno obvestilo vsem prisotnim in s tem omogočil željo po diskretnosti 

udeleženca. 

8 Prevzem, pridobitev in unovčitev 

Skladno s pravili kot dokazilo o pridobljeni ugodnosti šteje pravilno izpolnjen kupon, katerega 

odrezek stranka hrani. Pridobivanje le tega je izvedeno v eni izmed poslovalnic in velja za ponudbe 

od uspešne pridobitve naprej, do zaključka akcije. 

Ugodnost ni unovčljiva za nazaj, udeleženec pa je o nameravani unovčitvi dolžan obvestiti prodajno 

osebje pred poslom in le to zmožen dokazati z odrezkom. 

9 Davki 

Akcija ni nagradna igra ampak ugodnost v obliki popusta, ki ga stranka prejme. Iz tega naslova se 

DDV obračuna skladno z določili veljavnega ZDDV-1. 

10 Upravljanje s podatki: 

Udeleženec v akciji soglaša in dovoljuje, da organizator obdeluje zbrane osebne podatke za namene 

izvedbe akcije in obveščanja o poteku, skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, določili 

Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) in pravili akcije. 

Udeleženec v akciji soglaša in dovoljuje, da organizator njegove osebne podatke (ime in priimek, 

naslov prebivališča, e-mail ali telefonska številka) obdeluje za namene podelitve in informiranja v 

povezavi z akcijo. 

Brez izrecne privolitve udeležencev akcije, organizator osebnih podatkov udeležencev ne bo 

posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za namene, navedene v pravilih 

akcije. 

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, 

kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. 

Navedene osebne podatke bo organizator hranil in obdeloval samo toliko časa, ko podatki ne bodo 

več služili svojemu namenu. 

Organizator za potrebe dokazovanja pridobljene ugodnosti in preprečevanje zlorabljanja od stranke 
pridobi podatke: ime in priimek, naslov in kontakt (GSM ali mail). Ti se hranijo zgolj in samo za 
potrebe in čas izvedbe akcije. Podatki se za namen akcije hranijo fizično na kuponu in se ne bodo 
prenašali v sisteme ali delili s tretjimi osebami. 

12 Odgovornost 



Sodelujoči se s pristopom k tej akciji izrecno strinjajo, da organizator ne prevzema nobene 

odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica udeležbe v tej akciji, pri prevzemu ali 

koriščenju ugodnosti. 

Organizator ne prevzema odgovornosti, v primeru predčasne prekinitve ali omejitve akcije zaradi 

višje sile (zaostrovanje omejitev in priporočil v zvezi epidemijo Covid-19, ipd.). 

13 Splošne določbe 

Sodelujoči se s sodelovanjem v akciji strinjajo s Pravili in pogoji sodelovanja. Organizator si pridržuje 

pravico do sprememb ali dopolnitev pravil in pogojev sodelovanja v akciji. O vseh spremembah, 

dopolnitvah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.okna-

vrata.si. 

14 Spori 

Za vse morebitne spore, izhajajoče iz akcije, je pristojno stvarno sodišče v Murski Soboti. 

 

 

 

Gornja Radgona, 01. oktober 2020 Arcont IP d.o.o., Gornja Radgona 


