
PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA 
„Daikin kupac za Apple iPad“ 

(u daljnjem tekstu Pravila ili ova Pravila) 
 

Članak 1. 
PRIREĐIVAČ, TRAJANJE I SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA 

(1) Daikin Hrvatska d.o.o. za trgovinu i usluge, OIB 68609281555, Strojarska cesta 20, Zagreb (u daljnjem tekstu 
Priređivač) sukladno odredbama ovih Pravila i primjenjivih propisa kojima se uređuje javno obećanje nagrade 
organizira ovaj nagradni natječaj u svrhu promidžbe Daikin proizvoda i usluga te radi unaprjeđenja prodaje 
proizvoda i korištenja usluga (u daljnjem tekstu Nagradni natječaj). 
 
(2) Nagradni natječaj provodi se u vremenskom razdoblju od 1. studenog 2017. godine do 30. ožujka 2018. 
godine 
 
(3) Ova Pravila biti će objavljena na internetskoj stranici www.daikin.hr 
 
(4) Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila. 
 

Članak 2. 
PODRUČJE NAGRADNOG NATJEČAJA 

(1) Nagradni natječaj odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske. 
 

Članak 3. 
PRAVO SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU 

(1) Ovaj Nagradni natječaj otvoren je za sve nove i postojeće pojedine kupce koji su: 
 

a) kupili Daikin klimatizacijsku split jedinicu (u daljnjem tekstu Proizvod) u razdoblju od 1. siječnja 2016. 
godine do 30. ožujka 2018. godine, 
i 

b) ostavili svoje povratne informacije putem dostupne internetske Ankete o zadovoljstvu kupaca (u daljnjem 
tekstu Anketa) te opisali zbog čega bi baš oni trebali osvojiti nagradu na web stranici: www.daikin.hr 
(u daljnjem tekstu Prihvatljivi kupci) 

 
(2) Sljedeći pojedinci nisu Prihvatljivi kupci za sudjelovanje u ovom Nagradnom natječaju: 
 

a) osobe mlađe od 18 godina, maloljetnici i osobe pod djelomičnim skrbništvom mogu sudjelovati isključivo 
uz odobrenje roditelja ili skrbnika, uključujući u vezi s primitkom nagrade, 

b) zaposlenici Priređivača i trgovačkog društva Daikin Central Europe te članovi njihovih obitelji 
(suprug/supruga, roditelji, brat/sestra, djeca itd.) 

 
Članak 4. 

NAGRADE 
(1) Nagradu predstavlja Apple iPad 9,7“ 32GB WiFi  (u daljnjem tekstu Nagrada) u vrijednosti od 339 eura, dok će 
se ovim Nagradnim natječajem podijeliti ukupno 3 Nagrade, što čini fond ovog Nagradnog natječaja u vrijednosti 
od 1.017 eura. 
 

Članak 5. 
NAČIN SUDJELOVANJA I ODABIR POBJEDNIKA 

(1) Zadatak sudionika je odgovoriti na sva pitanja u Anketi koja se nalazi na web stranici www.daikin.hr   i opisati 
zbog čega bi baš oni trebali osvojiti ovu Nagradu te valjanim računom dokazati kupnju Proizvoda u 
odgovarajućem razdoblju sukladno odredbi čl. 3. st. 1. ovih Pravila. Sudionici su u prijavi dužni ostaviti i svoje 
osobne podatke (ime i prezime, e-mail). 
 
(2) U konkurenciji za osvajanje Nagrade u Nagradnom natječaju sudjeluju svi prijavljeni koji su ispunili sve uvjete 
propisane ovim Pravilima najkasnije do 30. ožujka 2018. godine u 23:59 sati.  



 
(3) Predajom Ankete s povratnim informacijama, svaki sudionik dobrovoljno pruža osobne podatke i daje svoj 
pristanak na to da tim podacima upravlja Priređivač, bez njihova otkrivanja trećim stranama. Priređivač će 
poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u Nagradnom natječaju 
obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.  
 
(4) Odabir pobjednika ovog Nagradnog natječaja provest će tročlana komisija koju će imenovati Organizator (u 
daljnjem tekstu Komisija).  
 
(5) Pobjednici Nagradnog natječaja biti će oni koji prijave najzanimljivije i najmaštovitije odgovore na pitanje zašto 
bi baš oni trebali dobiti Nagradu prema izboru Komisije, ukoliko isti predstavljaju Prihvatljivog kupca u skladu s 
odredbama ovih Pravila te koji ispunjavaju uvjete iz ovih Pravila. Komisija će izabrati 3 pobjednika ovog 
Nagradnog natječaja kojima će dodijeliti Nagradu. 
 
(6) Pobjednici Nagradnog natječaja će biti objavljeni na web stranici Priređivača: www.daikin.hr, svakako na kraju 
Nagradnog natječaja, ali ne kasnije od 15. travnja 2018. godine. Priređivač zadržava pravo odabrati i objaviti 
Pobjednike i za cijelo vrijeme trajanja Nagradnog natječaja. 
 

Članak 6. 
DOSTAVA I PREUZIMANJE NAGRADE 

(1) Pobjednici će biti obaviješteni e-poštom na adresu e-pošte koju su ostavili, u roku od najviše 8 kalendarskih 
dana od dana odabira pobjednika, kada će se od njih tražiti da jave adresu za isporuku Nagrade i telefonski broj 
za priopćenje. Nagrade će isporučiti dostavljač u skladu sa svojim općim uvjetima poslovanja, a trošak Nagrade 
snosi trgovačko društvo Daikin Central Europe. Pobjednik mora javiti adresu za isporuku u roku od najviše 10 
kalendarskih dana nakon dana primitka e-pošte.  
 
(2) Svakom pobjedniku Nagrada će biti dostavljena na datu adresu najkasnije 20 dana od dana primitka podataka 
za isporuku. Ako pobjednik ne podigne Nagradu u sveukupnom roku od 30 dana od dana obavijesti o dobivenoj 
Nagradi, biti će ponovno obaviješten i Nagradu će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne 
obavijesti. Ukoliko pobjednik ni u naknadom roku ne podigne Nagradu, gubi pravo na Nagradu, a trgovačko 
društvo Daikin Central Europe i Priređivač nisu odgovorni za dostavu Nagrade pobjedniku.  
 
(3) Nagrada se ne može zamijeniti za novac te preuzimanjem Nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača 
prema pobjedniku. 
 

Članak 7. 
PRAVA I ODGOVORNOSTI 

(1) Niti trgovačko društvo Daikin Central Europe niti Priređivač nisu odgovorni za neisporučene ili zakašnjele 
Nagrade kada su tome uzrok sljedeće okolnosti: a) Nagrada se ne može primiti, pružiti ili provesti zbog 
nemogućnosti pobjednika i/ili njegovog zastupnika da identificira i/ili primi Nagradu u roku ili drugih tehničkih i/ili 
pravnih zapreka povezanih s tim pobjednikom i/ili njegovim zastupnikom/odvjetnikom; i b) ako Nagradu nije 
moguće isporučiti zbog više sile, regulatornih ili pravnih ograničenja ili bilo kojih drugih okolnosti. 
 
(2) Trgovačko društvo Daikin Central Europe i Priređivač nisu odgovorni u slučaju nemogućnosti sudjelovanja u 
Nagradnom natječaju zbog pojave okolnosti koje su izvan kontrole Priređivača - slučajevi više sile, slučajni 
događaji, problemi u globalnoj mreži internetskih usluga koje pružaju treći pružatelji usluga koji su izvan kontrole 
Priređivača. 
 
(3) Trgovačko društvo Daikin Central Europe i Priređivač imaju neotuđivo pravo opoziva ovog Nagradnog 
natječaja u bilo kojem trenutku tako što će to objaviti na internetskoj stranici: www.daikin.hr. U takvom slučaju, niti 
trgovačko društvo Daikin Central Europe niti Priređivač ne duguju naknadu sudionicima koji su pretrpjeli izravnu 
i/ili neizravnu novčanu i/ili nenovčanu štetu ili gubitak dobiti kao rezultat opoziva ovog Nagradnog natječaja. 
 

 
 



 
Članak 8. 

PRIVATNOST 
(1) Nagradni natječaj i Anketa se održavaju u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN  103/03, 
118/06, 41/08, 130/11). Priređivač, koji upravlja podacima kao voditelj zbirke osobnih podataka, u skladu sa 
Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN  103/03, 118/06, 41/08, 130/11) poduzima prikupljanje, pohranjivanje i 
obrađivanje osobnih podataka koje sudionici ostave u Anketi za sljedeće potrebe: provedba Ankete, uključujući 
definiranje sudionika i pobjednika, dodjela Nagrada i slanje marketinškog materijala. Priređivač jamči da se 
osobni podaci sudionika neće obrađivati za druge potrebe, osim onih koje su navedene u ovim Pravilima. 
 
(2) Sudjelovanjem u Anketi sudionici daju svoj izričiti pristanak na to da se njihovi osobni podaci obrađuju i da 
njima upravlja Priređivač za potrebe Ankete i u vezi s provedbom Ankete. Nadalje sudionici pristaju na objavu 
svojih osobnih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke, bez prava na bilo kakvu 
naknadu, u svrhu javne objave rezultata Nagradnog natječaja, kako prilikom dodjele Nagrada, tako i u objavi 
reportaža ili sličnih materijala vezanih uz Nagradni natječaj. 
 
(3) Svaki sudionik ima pravo pristupa i ispravka svojih osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih 
podataka. Svaki sudionik ima pravo pisanim putem zatražiti od Priređivača da izbriše, ispravi ili blokira sve 
osobne podatke čija obrada ne ispunjava zahtjeve Zakona o zaštiti osobnih podataka. 
 

Članak 9. 
ZAVRŠNE ODREDBE 

(1) Trgovačko društvo Daikin Central Europe i Priređivač zadržavaju pravo na izmjenu ili dopunu ovih Pravila iz 
opravdanih razloga te takve izmjene stupaju na snagu danom objave na internetskoj stranici www.daikin.hr. 
 
(2) Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju 
Nagradnog natječaja ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi eventualno mogla proizaći iz Nagrada.  
 
(3) Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz Nagradni natječaj odnosno primjenu ovih Pravila konačna je i 
obvezuje sve sudionike. 
 
(4) Priređivač i sudionici ovog Nagradnog natječaja će sve eventualne nesporazume pokušati riješiti mirnim 
putem, a u slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog Nagradnog natječaja nadležan je Općinski 
građanski sud u Zagrebu, a mjerodavno je pravo Republike Hrvatske. 

 
U Zagrebu, dana 31.10.2017.  

 
Daikin Hrvatska d.o.o. za trgovinu i usluge 

koje zastupa direktor Igor Skelin 
 
 


