
Splošni pogoji »Nagradnih iger v organizaciji podjetja BB BIO.SI« 

 

 

BB BIO.SI d.o.o. občasno organizira nagradno igro h kateri lahko povabi tretje osebe (v 

nadaljevanju skupaj Udeleženci in posamično Udeleženec). Če BB BIO.SI d.o.o. ne določi drugače 

so vse nagradne igre, ki jih organizira BB BIO.SI d.o.o. , podvržene temu poglavju Splošnih 

pogojev.  

 

 Organizator nagradne igre je BB BIO.SI d.o.o. S sodelovanjem v nagradni igri Udeleženec 

soglaša z določbami tega poglavja, ki ureja nagradne igre in morebitnimi drugimi pogoji 

sodelovanja v nagradni igri. BB BIO.SI D.O.O. lahko za vsako nagradno igro določi podrobnejše 

pogoje in trajanje posamezne nagradne igre. Udeleženec se poteguje za nagrade opredeljene v 

podrobnejših pogojih posamezne nagradne igre pri čemer mora Udeleženec opraviti določeno 

dejanje ali doseči določen uspeh določen v podrobnejših pogojih posamezne nagradne igre.  

 

 

V nagradni igri lahko sodelujejo zgolj rezidenti Republike Slovenije s slovensko davčno številko 

in veljavnim transakcijskim računom odprtim v Republiki Sloveniji, ki so dopolnili 18 let. 

Sodelujoči, ki so mlajši od 18 let ali so omejeno poslovno sposobni ne morejo sodelovati v 

nagradnih igrah. 

 

 Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške 

sodelovanja se med drugim primeroma uvrščajo: stroški dostopa do interneta, stroški prenosa 

podatkov, stroški povezani s prevzemom nagrade, ostali stroški povezani s sodelovanjem v 

nagradni igri. 

 

 Če ni določeno drugače v podrobnejših pogojih posamezne nagradne igre, bo podelitev nagrad 

potekala ob koncu nagradne igre. Izid nagradne igre je dokončen. Pritožba nanj ni mogoča. 

 

 Do nagrade so upravičeni vsi Udeleženci, ki izpolnjujejo pogoje določene v podrobnejših pogojih 

vsake posamezne nagradne igre. Nagrade bodo opredeljene v podrobnejših pogojih vsake 

posamezne nagradne igre. Če ni določeno drugače v podrobnejših pogojih nagradne igre in v 

primeru, da je predvideno, da bo v nagradni igri podeljenih več nagrad, lahko Udeleženec 

nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če bi bil Udeleženec upravičen do dveh ali več 

nagrad, prejme le eno, višjo nagrado. Nagrade niso zamenljive ali prenosljive na tretje osebe. V 

primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si BB BIO.SI D.O.O. pridržuje 

pravico, da Udeležencu zavrne sodelovanje v nagradni igri, ga iz nagradne igre izključi in mu ne 

izplača nagrade. V kolikor je nagrada opredeljena v denarnem znesku, ta znesek predstavlja 

bruto znesek od katerega BB BIO.SI D.O.O. odvede davek na dohodek fizičnih oseb.  



 

  

 

Če ni določeno drugače v podrobnejših pogojih nagradne igre, bo nagrajeni Udeleženec prejel 

obvestilo o nagradi na naslov elektronske pošte, ki jo je posredoval ob prijavi k sodelovanju v 

nagradni igri. Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, ko ga o nagradi v 

dogovorjenem roku obvesti BB BIO.SI D.O.O.. Nagrada  se prevzame z nakazilom na nagrajenčev 

transakcijski račun ali s poslanim paketom na naslov, ki ga je udeleženec navedel ob prijavi k 

nagradni igri. Če ni določeno drugače v podrobnejših pogojih nagradne igre, je BB BIO.SI D.O.O. 

dolžan nagrajenca obvestiti o prejemu nagrade v roku 7 dni od zaključka nagradne igre in mu 

omogočiti prevzem nagrade v 15 dneh, ko prejme vse zahtevane podatke. Nagrade dobljene v 

nagradnih igrah BB BIO.SI D.O.O. so obdavčene po zakonu, ki ureja dohodnino, kot drugi dohodki. 

Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino. 

Akontacijo dohodnine obračuna in odvede BB BIO.SI D.O.O.. 

 

  

 

Za prevzem nagrade mora nagrajenec predložiti naslednje osebne podatke: točen naslov 

stalnega bivališča, davčno številko in številko transakcijskega računa. Če nagrajenec v 15 dneh 

po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez 

pravice do kakršnegakoli nadomestila. Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če BB BIO.SI 

D.O.O. ugotovi, da: Udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja, je Udeleženec kršil pravila in 

pogoje sodelovanja v nagradni igri, Udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi 

pogoji ali podrobnejšimi pogoji vsake posamezne nagradne igre ali jih ne izpolni pravočasno. V 

primeru, ko Udeleženec izgubi pravico do nagrade, BB BIO.SI D.O.O. sam presodi, ali bo nagrado 

podelil komu drugemu ali ne. 

 

  

 

BB BIO.SI D.O.O. si pridržuje pravico, da Udeležencem, ki kršijo Splošne pogoje, splošne pogoje 

nagradne igre, podrobnejše pogoje posamezne nagradne igre ali določbe drugega pogodbenega 

razmerja med BB BIO.SI D.O.O. in Udeležencem ali delujejo v nasprotju z njimi ali na kakšen drug 

način onemogočajo potek nagradne igre ali poskušajo nedopustno vplivati na potek nagradne 

igre ali izid, onemogoči nadaljnje sodelovanje v nagradni igri. Udeleženec se z udeležbo v 

nagradni igri dodatno in brez izjem zavezuje, da ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih 

programov, ki bi motili, onesposobili, ali na kakršenkoli način škodovali ali vplivali na izvedbo 

nagradne igre, za kar odškodninsko in kazensko odgovarja. 

 

  

 



BB BIO.SI D.O.O. si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb tega poglavja Splošnih pogojev 

in podrobnejših pogojev posamezne nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali 

komercialne narave ali vzroki na strani javnosti ali določila zakonov in podzakonskih aktov. 

 

O vseh spremembah nagradne igre bo BB BIO.SI D.O.O. Udeležence sproti obveščal na običajen 

način. 

 

 9. Končne določbe 

  

BB BIO.SI D.O.O. si pridržuje pravico spremeniti te splošne pogoje kadarkoli, brez da bi imel 

obveznost o tem v naprej obvestiti Udeležence oziroma ostale osebe, ki jih zadevajo ti Splošni 

pogoji. 

 

V kolikor bi bilo katerokoli določilo Splošnih pogojev ali Dogovora neveljavno ali neizvršljivo, to 

ne vpliva na veljavnost ali izvršljivost ostalih določil in ne vpliva na veljavnost Splošnih pogojev 

in Dogovora kot celote. V primeru, da bi bila katerakoli določba neveljavna, ali je ne bi bilo 

mogoče izvršiti, kakor tudi če določeno vprašanje ni urejeno s Splošnimi pogoji ali Dogovorom, 

potem bo tako določbo ali pogodbeno praznino nadomestila razlaga, ki odseva namen strank in 

duh Splošnih pogojev ter Dogovora. 

 

  

Za razlago teh Splošnih pogojev in vseh pravnih razmerij, za katera veljajo ti Splošni pogoji, se 

uporablja pravo Republike Slovenije. Udeleženec nagradne igre v razmerju do BB BIO.SI D.O.O. 

ni potrošnik, zato določbe potrošniške zakonodaje ne veljajo in se ne uporabljajo pri presoji 

razmerja med Udeležencem in BB BIO.SI D.O.O.. 

 

Vse spore, nesoglasja ali zahtevke, ki izhajajo iz teh Splošnih pogojev ali iz kateregakoli 

pravnega razmerja za katerega veljajo ti Splošni pogoji, vključno s kršitvami, prenehanjem ali 

veljavnostjo Splošnih pogojev ali kateregakoli pravnega razmerja za katerega veljajo ti Splošni 

pogoji, bosta stranki reševali po mirni poti. V kolikor rešitev spora, nesoglasja ali zahtevka po 

mirni poti ne bo mogoča v roku 60 dni od začetka reševanja spora, bo vsak tak spor, nesoglasje 

ali zahtevek dokončno rešen v arbitražnem postopku v skladu z Arbitražnimi pravili Stalne 

arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije z uporabo pravil o pospešenem arbitražnem 

postopku. Arbitražni senat bo sestavljen iz arbitra posameznika. Sedež arbitraže bo v Ljubljani, 

Slovenija. Arbitražni postopek bo potekal v Slovenskem jeziku. Glede vsebine spora se bo 

uporabilo pravo Republike Slovenije. 

  

Ti Splošni pogoji veljajo od 10.04.2021. 

 


