
PRAVILA PROMOCIJE 

Promocija sušilnih in pralno-sušilnih strojev Electrolux PerfectCare traja od 21. 10. 
2019 do 31. 1. 2020 

1. ORGANIZATOR 

Organizator promocije sušilnih in pralno-sušilnih strojev Electrolux PerfectCare, ki traja 
od 21. 10. 2019 do 31. 1. 2020, je podjetje Electrolux d.o.o., Slavonska avenija 6a, Zagreb, 
matična številka 66577089673. Promocija se bo odvijala v skladu s temi pravili (»Pravila), 
ki so obvezna za vse sodelujoče. Organizator si pridružuje pravico do sprememb Pravil 
v času promocije in bo to javno objavil. 

2. SODELUJOČI TRGOVCI, IZDELKI IN DARILO 

Promocija je organizirana in velja pri vseh trgovcih v Republiki Sloveniji, ki prodajajo 
aparate, uvožene s strani podjetja Electrolux d.o.o., vključno s spletnimi trgovci s 
sedežem v Republiki Sloveniji.  

Promocija velja za sušilne in pralno-sušilne stroje Electrolux PerfectCare, navedene v 
dodatku teh pravil (Dodatek 1.0).  

Ob nakupu sušilnega ali pralno-sušilnega stroja Electrolux PerfectCare in s spletno 
prijavo nakupa bo kupec dobil za darilo darilni bon HERVIS za 50 ali 100 €, ki ga 
organizator pošlje na njegov domač naslov v roku 30 dni od dneva registracije aparata. 
Vrednost darila je odvisna od modela kupljenega stroja  in je za vsak model navedena 
v dodatku teh pravil (Dodatek št. 1.0). 

Darilni bon se lahko vnovči v vseh trgovinah HERVIS na območju Republike Slovenije. 
Veljavnost darilnega bona je časovno neomejena, darilni bon je prosto prenosljiv. 

3. ČAS TRAJANJA PROMOCIJE 

Promocija se začne 21. 10. 2019 in traja do 31. 01. 2020. Kupljen aparat je potrebno 
registrirati na spletu najkasneje do 15. 2. 2020. 

Nakupa po zaključku promocije organizator ne bo upošteval.  

4. PRAVICA DO SODELOVANJA 

Pravico do sodelovanja imajo vse fizične osebe s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki 
so dopolnile 18 let do 21. 10. 2019 in ki so kupile aparat za namene izven svoje poklicne 
ali pridobitne dejavnosti. 

5. POGOJI SODELOVANJA 

Kupec, ki je v času promocije kupil aparat Electrolux, vključen v promocijo,  mora 
najkasneje do 15. 2. 2020 registrirati kupljen aparat na sledeči spletni strani: 

https://si.regulus-elux.eu/warranty/gacpcd2019si 

Izpolniti mora osebne podatke, podatke o aparatu in priložiti JPG datoteko računa. Če 
so izpolnjeni vsi pogoji in pravilno vneseni osebni podatki, bo udeleženec v času 30 dni 
po registraciji aparata na domači naslov prejel darilo. 

6. MEHANIZEM PROMOCIJE 

https://si.regulus-elux.eu/warranty/gacpcd2019si


Za sodelovanje v promociji in da bi kupec prejel darilo, mora kupec: 

a. kupiti aparat Electrolux, ki je je vključen v promocijo v trgovini v Republiki Sloveniji, 
ki sodeluje v promociji (seznam vključenih aparatov je v Dodatku št. 1.0) in 

b. izpolniti spletno registracijo kupljenega aparata na spletni strani 

https://si.regulus-elux.eu/warranty/gacpcd2019si 

V 30 dneh od spletne registracije aparata bo organizator poslal darilo kupcu na domači 
naslov; o darilu bo kupec vnaprej obveščen po elektronski pošti, o sami dostavi pa 
telefonsko. Kupec mora s podpisom potrditi prevzem darila. 

Udeleženci promocije imajo pravico, da kupijo več kot en aparat v promociji in z vsakim 
aparatom sodelujejo v promociji. 

7. POGOJI ZA PRIDOBITEV DARILA 

Za pridobitev darila morata biti izpolnjena sledeča pogoja: 

a. nakup mora biti opravljen v času trajanja promocije, kupljen mora biti vsaj en 
aparat Electrolux, vključen v promocijo v trgovini v Republiki Sloveniji, ki sodeluje 
v promociji (seznam vključenih aparatov je v Dodatku št. 1.0) in 

b. aparat mora biti uvožen s strani podjetja Electrolux d.o.o. 

Kupec ne prejme darila v naslednjih primerih: 

- kupec ni izvršil spletne registracije sušilnega ali pralno-sušilnega stroja za 
pridobitev darila; 

- kupec je kupil drug aparat kot aparat, ki je vključen v promocijo (seznam 
vključenih aparatov je v Dodatku št. 1.0); 

- kupec je kupil aparat v drugem časovnem obdobju kot v času promocije; 
- kupec je kupil aparat, ki ni uvožen s strani Electrolux d.o.o.; 
- kupec je kupil aparat v trgovini, ki ni v Republiki Sloveniji oz. pri spletnem trgovcu, 

ki nima sedeža v Republiki Sloveniji. 

8. ODGOVORNOST 

Organizator promocije ni dolžan dostaviti darila, če: 

- kupec ni opravil spletne registracije sušilnega ali pralno-sušilnega stroja za 
pridobitev darila; 

- je kupec opravil nakup aparata, ki ni vključen v promocijo; 
- je kupec opravil nakup v drugem časovnem obdobju kot v času promocije; 
- je kupec opravil nakup aparata, ki ni uvožen s strani Electrolux d.o.o.; 
- je kupec opravil nakup v trgovini, ki ni v Republiki Sloveniji oz. pri spletnem 

trgovcu, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji.  

Organizator ne nosi odgovornosti za nobeno škodo, ki bi nastala kot posledica udeležbe 
v promociji ali bi izvirala iz darila ali njegove uporabe, razen odgovornosti, ki je po 
zakonu ni mogoče izključiti. 

9. STROŠKI IN DAVKI 

https://si.regulus-elux.eu/warranty/gacpcd2019si


Stroški organizacije promocije in dostave darila na domač naslov kupca bremenijo 
organizatorja. Udeleženec krije tiste stroške sodelovanja v promociji, ki mu nastanejo 
zaradi njegove udeležbe. 

Darilni boni so obdavčeni skladno z Zakonom o dohodnini, ker njihova vrednost 
presega 42 EUR. Zato se akontacija dohodnine izračuna in plača po stopnji 25 % 
od vrednosti nagrade in znaša 25 EUR v primeru darilnega bona za 100 EUR oz. 12,50 
EUR v primeru darilnega bona za 50 EUR.  

Prejemniki daril so skladno z zakonom sami dolžni vložiti davčno napoved, saj 
nagrade podeljuje oseba, ki v Sloveniji ni plačnik davka (organizator je pravna oseba, 
registrirana na Hrvaškem).  

Obrazec Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov mora 
prejemnik darila kot davčni zavezanec vložiti v 15 dneh od dneva prejema nagrade. 
Davčni organ v 15 dneh od vložitve napovedi izda odločbo o višini akontacije 
dohodnine. Zavezanec lahko napoved odda elektronsko preko sistema eDavki ali vloži 
osebno ali pošlje po pošti na finančni urad, razen na Generalni in Posebni finančni urad. 

Davčna osnova od prejete nagrade in plačana akontacija dohodnine se upoštevata pri 
letni odmeri dohodnine, ki jo plača nagrajenec. 

Organizator ne odgovarja za izpolnjevanje davčnih obveznosti nagrajencev. 

10. VELJAVNO PRAVO 

Za to promocijo velja pravo Republike Slovenije.  

11. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za izvedbo promocije, in vodenje evidenc 
organizatorja o udeležencih, ki so prejemniki daril skladno z izjavo o varstvu podatkov, 
ki je dostopna na 

https://www.electrolux.si/overlays/data-privacy-statement/ 

Upravljavec osebnih podatkov je AB Electrolux, Göransgatan 143, Stadshagen, 
Stockholm, Švedska, obdelovalec osebnih podatkov pa je organizator. 

Kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo, so: ime, priimek in naslov sodelujočih v 
promociji, kontaktni podatki sodelujočih v promociji: e-naslov in telefonska številka. 

Sodelujoči v promociji s spletno prijavo nakupa podajo izrecno privolitev za obdelavo 
zgoraj navedenih osebnih podatkov z namenom sodelovanja v promociji. Posredovanje 
zahtevanih osebnih podatkov je nujno za uresničitev namena promocije. 

12. DOSTOPNOST PRAVIL  

Pravila promocije bodo v času promocije in še najmanj do 15. 2. 2020 dostopna na spletni 
strani www.electrolux.si 

Zagreb, 21. 10. 2019 

Electrolux d.o.o., Zagreb  

https://www.electrolux.si/overlays/data-privacy-statement/


Dodatek 1.0.  
 
Seznam vseh sušilnih in pralno-sušilnih strojev Electrolux PerfectCare, ki sodelujejo v 
promociji od 21. 10. 2019 do 31. 01. 2020  
 

Sušilni ali pralno-sušilni stroj 
Electrolux PerfectCare – DARILNI 
BON HERVIS 50 € (en darilni bon 

HERVIS) 
MODEL PNC 

EW7W447W 914600606 

EW7W4684W 914600603 

EW7W368S 914600610 

EW7H437P 916098279 

EW7H438B 916098204 

EW8H458B 916098205 

EW8H358S 916098197 

EW8H258S 916098351 

 
Sušilni ali pralno-sušilni stroj 

Electrolux PerfectCare – DARILNI 
BON HERVIS 100 € (dva darilna 

bona HERVIS po 50 €) 
MODEL PNC 

EW7W361S 914600705 

EW8W261B 914600803 

EW9W249W 914600310 

EW9W161B 914600309 

EW8H359S 916098354 

EW8H258B 916098357 

EW8H259ST 916098377 

EW8HS259S 916098352 

EW9H378S 916098201 

EW9H188SC 916098642 

EW7W368SI 914606408 

 


