
 

Temeljem čl.69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09) tvrtka Matis Adria d.o.o.,  

M. Gupca 41, 42209 Sračinec,  OIB: 88186147413 donosi sljedeća: 

KLASA: UP/I- UP/I-460-02/18-01/204 

URBROJ: 513-07-21-01/18-3 

Sračinec, 9.travnja 2018. 

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE 

„Osvoji televizor u Bike Box-u!“ 

 

 

Članak 1: PRIREĐIVAČ NAGRADNE IGRE 

Nagradnu igru: „Osvoji televizor u Bike Box-u!“ priređuje tvrtka Matis Adria d.o.o., Matije Gupca 41, 

42209 Sračinec, OIB:88186147413. 

 

Članak 2: SVRHA I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE 

Nagradna igra provodi se u svrhu promocije maloprodajne trgovine BIKE BOX u Varaždinu A.Cesarca 

5 i tamo se provodi.  

 

Članak 3: TRAJANJE 

Nagradna igra počinje 13. travnja 2018. i traje do 12. lipnja 2018. Nagradna igra se provodi u 2 kola: 
1. kolo traje od 13.travnja do 12.svibnja,  

2.kolo traje od 13. svibnja do 12.lipnja. 

  

Članak 4: FOND NAGRADA KOJI PRIREĐIVAČ UTVRĐUJE  

Ukupni fond nagrade u nagradnoj igri „Osvoji televizor u Bike Box-u“ iznosi 3.599,98kn  uključujući 

PDV, a čini ga:  

2 komada televizora TV LED VIVAX TV-40LE78T2 – jedinična cijena s 1799,99 kn uključujući PDV. 



 

Nagradu nije moguće zamijeniti za novac.  

Priređivač se obvezuje 5 % utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u  korist Hrvatskog 
Crvenog križa. 

Sudionici koji sudjeluju u ovoj nagradnoj igri ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili 

drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Priređivača. Nagrade se ne 

mogu zamijeniti za gotovinu. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici prihvaćaju ova Pravila. 

 

Članak 5: PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici 

Hrvatskoj koje prihvaćaju objavljena pravila. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici 

priređivača sa svojom užom obitelji.  

U obzir se uzimaju samo osobe koje sudjelovanje u ovoj nagradnoj igri prijave pod punim imenom i 

prezimenom kako bi se u slučaju dobivene nagrade mogle identificirati. 

 

Članak 6: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOJ IGRI 

Sudionici nagradne igre „Osvoji televizor uz Bike Box!“ su osobe koje u razdoblju od 13. travnja 2018. 

do 12. lipnja 2018. u Bike Boxu ostvare kupnju veću od 1000 kn po jednom računu.  

Za svaki račun iznad 1000 kn, kupac će u Bike Boxu ispuniti nagradni kupon gdje će upisati svoje ime 

i prezime, broj telefona ili mobitela i broj računa po kojem se uključuje u nagradnu igru.  

Svi kuponi se ubacuju u posebno označenu kutiju na prodajnom mjestu Bike Box Varaždin, A.Cesarca 

5. 

 

Članak 7: IZVLAČENJE NAGRADA 

Izvlačenje nagrada će se održati nakon 1.kola nagradne igre 13.05.2018., a izvlačenje nagrade nakon 

2. kola će se održati 13.06.2018. u Bike Box-u Varaždin, A.Cesarca 5., na način da se iz kutije s 

kuponima izvuče nagradni kupon. 

Izvlačenje će biti nadgledano od strane tročlane komisije, koja će voditi Zapisnik o tijeku javnog 

izvlačenja.  

Sudionici u nagradnoj igri – dobitnici - prihvaćaju obvezu objave imena i fotografije za potrebe 

promocije priređivanja nagradne igre. Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, 

uporabu i objavu svojih osobnih podataka navedenih na kuponima u promocijske svrhe i u druge 

svrhe se ti podaci neće koristiti.  



 

 

ČLANAK 8: KAKO PREUZETI NAGRADU  

Dobitnici nagrada, čiji će identitet Priređivač provjeriti uvidom u njihove osobne isprave, bit će 

obaviješteni o dobitku putem kontakata navedenih u prijavi. Prilikom preuzimanja nagrada, dobitnik 

mora dati na uvid račun po kojem je ispunjen kupon i potpisati izjavu o preuzimanju nagrade i 

oslobađanju od odgovornosti te potvrdu o preuzimanju garancije uvoznika. Nagrade se mogu preuzeti 

u dogovoru s Priređivačem, a najkasnije 30 dana od izvlačenja. Ako dobitnik ne preuzme nagradu u 

tom roku dobit će obavijest o produljenju istog za još 8 dana.  

 

ČLANAK 9: OBJAVA DOBITNIKA 

Imena dobitnika nagrada bit će objavljena 13.05.2018. nakon 1.kruga nagradne igre  i 13.06.2018. 

nakon 2.kruga nagradne igre. 

Imena dobitnika bit će objavljena putem internetskih kanala kroz koje se odvijala nagradna igra te na 

službenim stranicama Priređivača www.matis.com.hr. 

  

ČLANAK 10: POREZI 

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama. 

 

ČLANAK 11: U SLUČAJU SPORA 

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će nadležan Općinski sud u 

Varaždinu. 

 

ČLANAK 12: MOGUĆNOST PREKIDA ILI PRODULJENJA NAGRADNE IGRE 

Nagradna igra može se prekinuti ili produljiti jedino u slučaju više sile, o čemu će svi sudionici biti 

obaviješteni putem službenih stranica Priređivača www.matis.com.hr. 

http://www.matis.com.hr/

