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SPLOŠNI POGOJI: aktivnost »Darilna kartica Petrol«   

1. člen: Organizator:  

Organizator aktivnosti »Darilna kartica Petrol« je COMBIC d.o.o., Podnanos 66a, 5272 Podnanos, ID za DDV: SI97106577 

2. člen: Namen aktivnosti »Darilna kartica Petrol«:  
Organizator objavlja aktivnost »Darilna kartica Petrol z namenom povečanja prodaje izdelkov in večje prepoznavnosti 

organizatorja.  

3. člen: Trajanje, pravila in potek aktivnosti »Darilna kartica Petrol«:  
Aktivnost poteka med od 15.11.2021 – 31.12.2021 

Pravila aktivnosti »Darilna kartica Petrol«:  

Ob enkratnem nakupu materiala v vrednosti 1200€ + ddv podarimo eno darilno kartico Petrol v vrednosti 110€.  Ob 
enkratnem nakupu materiala v vrednosti 2300€ + ddv  podarimo dve darilni kartici Petrol v skupni vrednosti 220€. 

Aktivnost »Darilna kartica Petrol«  je predvidena izključno za nabavo zobozdravstvenega materiala. Vračilo materiala, 
nabavljenega po tej aktivnosti, NI MOŽNO. 

Aktivnost NE velja za: nakup žlahtnih kovin, izključene so vse ostale gratis aktivnosti (2+1 gratis, 3+1 gratis, 10+1 gratis, 
10+2 gratis), akcija se izključuje z vsemi ostalimi trenutno veljavnimi akcijami, nakup strojev po akcijskih cenah. 

Potek aktivnosti »Darilna kartica Petrol«:  

Mailing:  obvestilo o aktivnosti »Darilna kartica Petrol«  v obliki letaka prejme stranka na e – poštni naslov. 

Potniki na terenu: aktivnost »Darilna kartica Petrol«  predstavljajo potniki  strankam na terenu. 

4. člen: Prejemnik aktivnosti - stranka:  
Prejemnik Aktivnosti je vsaka stranka, ki odda naročilo po pravilih v 3. členu. 

 
5. člen: Prejem aktivnosti »Darilna kartica Petrol«:  

Darilno kartico Petrol prejme stranka ob prejemu naročila. Sponzor darilne kartice Petrol je Combic d.o.o. 

6. člen: Sprememba pravil:  
Organizator Aktivnosti »Darilna kartica Petrol« si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje aktivnosti, če 

to zahtevajo vsebinski, komercialni ali stroškovni vzroki. 

7. člen: Obvezujoča pravila:  
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z izdajo aktivnosti, ter za udeležence, ki 
s sodelovanjem v aktivnosti priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali in spoštovali. Pravila in pogoji 

aktivnosti so v času trajanja nagradne igre v celoti v vpogled na spletnem mestu www.combic.si . Za tolmačenje 
posameznih členov tega pravilnika je pristojna komisija Combic d.o.o.. Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi 

aktivnosti bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega 
pravilnika lahko komisija razveljavi aktivnost kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi. 

http://www.combic.si/

