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PRAVILA IN PREDPISI PROMOCIJSKE KAMPANJE 
»5-letna garancija Panasonic – brivniki« 

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1.1. Pravila in predpisi, predstavljeni tukaj (v nadaljevanju besedila: »Pravila in predpisi«), določajo 
pogoje za izvedbo promocijske kampanje z naslovom »5-letna garancija Panasonic – brivniki« (v 
nadaljevanju besedila: »Promocija«). 

 
1.2. Organizator promocije bo Panasonic Marketing Europe GmbH, podjetje z registrirano pisarno v 

Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Zvezna republika Nemčija, registracijska številka: HRB 13178, ki 
ga predstavlja Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, podružnica z 
registriranim sedežem v Praha 8, Križikova 34, pošt. št. 186 00, poslovna identifikacijska št. 246 55 121, 
registrirana v trgovinskem registru, ki se vodi pri osnovnem sodišču v Pragi, del A, vložek 71469 (v 
nadaljevanju besedila: »Organizator«). 

 
1.3. Koordinator promocije, pooblaščen in odgovoren za izvajanje nekaterih dejavnosti, skladno z zahtevo 

Organizatorja za in v imenu Organizatorja, bo EXPONENTIS j. d. o. o. z registriranim sedežem na 
naslovu Široka ulica 3, Batrina, 35410 Nova Kapela, vpisan v nacionalni sodni register, ki se vodi pri 
Trgovinskem sodišču v Osijeku – Stalna služba v Slavonskem Brodu, pod matično številko 030191401 (v 
nadaljevanju besedila: »Koordinator«). 

 
1.4. Promocija se bo izvajala na ozemlju Hrvaške, Srbije, Slovenije ter Bosne in Hercegovine (v 

nadaljevanju besedila: »Ozemlje«). 
 

1.5. Promocija se bo izvajala za naslednje modele brivnika PANASONIC: 
 
ES-RT37-K503, 
ES-RT47-H503, 
ES-RT67-S503, 
ES-LL21-K503SH, 
ES-LL21-K503, 
ES-LL41-K503, 
ES-LT67-A803, 
ES-LV65-S803, 
ES-LV67-A803, 
ES-LV6Q-S803, 
ES-LV9Q-S803. 
 

 (v nadaljevanju besedila: »Izdelki«). 
 

1.6. Promocija bo sestavljena iz prodaje na temelju bonusa, pri čemer je bonus sestavljen iz razširjenega 
jamstva za kakovost Izdelka, če so izpolnjeni tukaj določeni pogoji. 

 
Promocija se bo izvajala od 19. novembra 2020 do 31. decembra 2021 (vključno s tema datumoma) (v 
nadaljevanju besedila: »Trajanje promocije«). Pravila sodelovanja v Promociji so opisana v teh Pravilih 
in Predpisih.   
 
Organizator ima pravico kadar koli, brez navedbe razloga in brez predhodnega obvestila, pred iztekom 
zgoraj navedenega roka, prekiniti izvajanje te Promocije. Obvestilo o tem bo navedeno na Internetni 
strani za Promocijo (www.5yadria.com). V primeru prekinitve Promocije pred iztekom zgoraj 
navedenega roka se skrajšajo roki za registracijo naprav iz točke 3.1 ali za ugovore iz točke 5.3, in sicer 
tako, da je rok za registracijo naprav iz točke 3.1 štirinajsti dan po prenehanju promocije, skrajni datum 
za oddajo ugovora iz točke 5.3 pa petnajsti po vrsti dan po tako definiranem skrajnem roku za 
registracijo naprave.  

 

http://www.5yadria.com/
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1.7. Če želite postati udeleženec Promocije, morajo biti Izdelki kupljeni med Trajanjem promocije.  

 
1.8. Izdelki, ki jih pokriva Promocija, so lahko izključno novi, originalni predmeti, kupljeni na prodajnem 

mestu ali prek spletnega mesta pooblaščenega prodajnega zastopnika Organizatorja, ki je registriran 
na Ozemlju. Seznam pooblaščenih prodajnih zastopnikov je v Dodatku 1 k temu dokumentu. 
Promocija ne velja, če kupljeni izdelek ni predstavljen na tržišču Ozemlja ali če je kupljen pri trgovcu s 
sedežem zunaj Ozemlja (na primer prek interneta) ali če je kupljen pri fizični osebi, ki se ne ukvarja s 
poslovnimi dejavnostmi (na primer prek spletne dražbe).  

 
1.9. Izvirnik teh Pravil in Predpisov je pripravljen v hrvaškem jeziku. Organizator lahko uporabnikom da na 

razpolago Pravila in Predpise v jezikih posamezne države na Ozemlju, vendar se v primeru razlik med 
njimi šteje za veljaven samo izvirnik v hrvaškem jeziku. 

 

2. UDELEŽENCI PROMOCIJE  

 
2.1. Promocijska ponudba je na voljo končnim uporabnikom: polnoletnim posameznikom, ki so Izdelek 

kupili kot uporabnik, kot je opredeljeno v veljavni zakonodaji, s prebivališčem v eni od držav na tem 
območju - Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Srbiji in Sloveniji, pa tudi pravnim osebam, ki imajo podjetje 
in imajo registrirano pisarno na tem območju, razen če nakup Izdelka zadeva njihove poslovne 
dejavnosti (npr. izključeni so distributerji in prodajalci potrošniške elektronike). Iz promocijske 
ponudbe so izključene tudi naslednje osebe: vse osebe, ki so (i) zaposlene pri Koordinatorju ali 
Organizatorju promocijske ponudbe ali imajo z njim podoben odnos, vključno s podružnicami in/ali 
drugimi pridruženimi podjetji Organizatorju in Skupini Panasonic, (ii) osebe, ki s takimi osebami 
dolgoročno sodelujejo prek drugih povezav, ki so predmet civilnega prava, (iii) osebe, ki neposredno 
ali posredno sodelujejo pri izvajanju promocijske ponudbe. 

 
3. SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V PROMOCIJI  

 
3.1. Da bi lahko postali Udeleženec Promocije, je treba izpolniti naslednje splošne pogoje:  

 
a) V obdobju, navedenem v odstavku 1.6 - promocijsko obdobje - na prodajnem mestu ali na 

spletnem mestu pooblaščenega prodajnega zastopnika na Ozemlju morate kupiti vsaj en 
(neuporabljen) izdelek in obdržati morate originalno dokazilo o nakupu (račun ali fakturo), na 
katerem sta navedena model Izdelka in datum nakupa, ter 

 
b) Kupljeni Izdelek morate registrirati najpozneje 14 dni od nakupa, v obdobju od 19. novembra 

2020 do najpozneje 14. januarja 2022, vključno z navedenimi datumi, in sicer na internetni strani: 
http://www.5yadria.com/ (v nadaljevanju besedila: »Internetna stran promocije«);  

 
c) Izpolniti morate vprašalnik na Internetni strani promocije. 
 
Tisti, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje, bodo imeli naziv »Udeleženec« ali v množini 
»Udeleženci«.  
 

3.2. Med registracijo kupljenega Izdelka, v skladu s točko 3.1 b) mora Udeleženec promocije:  
 

a) posredovati naslednje osebne podatke:  
- ime ali naziv pravne osebe,  
- priimek (ali naziv pravne osebe),  
- naslov e-pošte; 

b) navesti in potrditi predlagano geslo za prijavo na Internetni strani promocije;  
c) privoliti v obdelavo svojih osebnih podatkov za namen Promocije;  
d) navesti naslednje informacije o registriranem Izdelku: 
 - model Izdelka, 
 - datum nakupa med obdobjem, navedenim v točki 1.7.  
 - naziv pooblaščenega prodajnega predstavnika, pri katerem je bil Izdelek kupljen;  

http://www.5yadria.com/
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e)  priložiti skenirano sliko ali fotografijo dokazila o nakupu Izdelka. 
 

3.3. Osebni podatki Udeleženca Promocije v obliki e-poštnega naslova in podrobni podatki v obliki serijske 
številke Izdelka ostajajo edinstveni. Ponovna registracija Udeležencev z istim e-poštnim naslovom ali 
ponovna registracija iste serijske številke izdelka nista mogoči.        

 
3.4. Udeleženec Promocije, ki je zaključil postopek registracije v skladu s točko 3.2, bo po elektronski pošti 

na podani naslov prejel sporočilo, ki potrjuje registracijo. Vendar bonus v obliki razširjene garancije za 
kakovost izdelka, kot je navedeno v točkah 1.6 in 4.1-4.5 teh Pravil in Predpisov, ne bo aktiven, vse dokler 
Organizator ali Koordinator ne preverita, ali je potrdilo o nakupu, ki ga predloži Udeleženec, pravilno in ali 
registrirani Izdelek izpolnjuje zahtevane pogoje iz teh Pravil in Predpisov, zlasti iz točk 1.5, 2.1 in 3.1 teh 
Pravil in Predpisov. Organizator ali Koordinator bosta Udeleženca o rezultatih tega preverjanja obvestila 
po elektronski pošti v čim krajšem možnem roku, ki, razen v izjemnih primerih, ne bo daljši od treh 
delovnih dni od trenutka, ko Udeleženec zaključi postopek registracije. Če priloženi dokazi izpolnjujejo 
pogoje Promocije, bo Udeleženec z obvestilom prejel potrdilo o podaljšani garanciji. Če priloženi dokazi ne 
izpolnjujejo pogojev Promocije, bo registracija razglašena za neveljavno in Udeleženec ne bo upravičen do 
bonusa v obliki razširjene garancije za kakovost Izdelka. Če iz priloženih dokazil ni razvidno, ali izpolnjujejo 
pogoje Promocije (na primer nečitljiv datum nakupa ali ime trgovca), ima Organizator ali Koordinator 
pravico, da od Udeleženca po elektronski pošti zahteva, da ponovno pošlje ustrezna dokazila. Če 
udeleženec v roku, ki ga določi Organizator ali Koordinator, ne predloži veljavnih dokazil, ki ne bo krajši od 
48 ur, ima Organizator ali Koordinator pravico razglasiti prijavo za neveljavno in v tem primeru udeleženec 
ne bo upravičen do bonusa v smislu podaljšane garancije kakovosti Izdelka. Organizator in Koordinator ne 
nosita nobene odgovornosti, če Udeleženec sploh ne prejme e-pošte ali je ne prejme pravočasno v 
kakršnem koli primeru, še posebej, če je udeleženec med registracijo navedel napačen e-poštni naslov, ne 
preverja redno sporočil na navedenem e-poštnem naslovu, sporočilo iz katerega koli razloga konča v mapi 
z neželeno pošto, ali pri ponudniku internetnih storitev pride do napake. 

 
3.5. Takoj, ko bo postopek registracije pravilno zaključen, kakor je navedeno v zgornjih odstavkih, se bo    

Udeleženec lahko prijavil na Internetni strani promocije z geslom, ki ga je navedel Udeleženec, in e-
poštnim naslovom Udeleženca.  
 

3.6. Udeleženec promocije lahko registrira več kot en kupljeni Izdelek, če vsi registrirani Izdelki izpolnjujejo  
splošne pogoje iz točke 3.1.a). Za registracijo drugega Izdelka se mora Udeleženec registrirati na 
Internetni strani promocije in nato registrirati ta drugi Izdelek, pri čemer mora zagotoviti podatke, 
določene v točkah 3.2 d) in e). Uporabljali se bosta tudi točki 3.3 in 3.4.  
 

3.7. Po zaključeni registraciji Izdelka lahko predstavnik Organizatorja ali Koordinator od katerega koli  
Udeleženca Promocije, ki je zaključil registracijo, zahteva, da pošlje skenirano sliko dokazila o nakupu 
Izdelka ali predloži (po presoji predstavnika Organizatorja ali Koordinatorja) originalno dokazilo o 
nakupu Izdelka ali njegovo kopijo, ki jo je overil notar, da ustreza originalu, z navedbo modela 
kupljenega Izdelka in datuma njegovega nakupa. 
 

3.8. Če Udeleženec promocije ne predloži zahtevanega dokazila o nakupu Izdelka v skladu s predpisi iz  
točke 3.7 v 48 urah od datuma zahteve Organizatorja ali Koordinatorja, izgubi vse pravice, povezane z 
registracijo Izdelka. Udeleženci promocije bodo te pravice izgubili tudi, če z njim ni mogoče stopiti v 
stik, kljub temu da sta bila po presoji predstavnika Organizatorja ali Koordinatorja opravljena vsaj 2 
(dva) poskusa vzpostavitve stik z njim, pri čemer sta uporabila podatke, ki so bili navedeni pri 
registraciji. 

 
4.  PODALJŠANJE TRAJANJA GARANCIJE  

 
4.1 Udeleženci promocije, ki so izpolnili vse pogoje, navedene v točki 3 zgoraj, bodo prejeli 

podaljšanje trajanja garancije za kakovost registriranega izdelka za nadaljnja 3 leta od datuma 
poteka veljavnosti običajne garancije, ponujene ob nakupu Izdelka. 

 
4.2. Organizator bo imel pravico ugotavljati, ali so izpolnjeni vsi pogoji iz točke 3.1 zgoraj. Postopek 

preverjanja se bo izvajal v skladu s točkama 3.4 in 3.7 zgoraj.   
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4.3 Takoj, ko bo postopek preverjanja uspešno zaključen, bo Organizator poslal Udeležencu 

potrdilo o podaljšani garanciji v obliki datoteke PDF na elektronski naslov, ki ga je navedel 
Udeleženec.   

 
4.4 Če je Udeleženec Promocije registriral več kot en Izdelek, bo za vsak Izdelek posebej prejel 

ločeno potrdilo.   

 
4.5 Podaljšanega garancijskega obdobja ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo 

vrednost.  

 
4.6 Med podaljšanim trajanjem garancije bo Panasonic oziroma s strani Panasonica pooblaščeni 

servisni center Izdelek, na temelju lastne ocene, popravil ali zamenjal z novim, istim izdelkom 
ali izdelkom z boljšimi lastnostmi. Odločitev o popravilu ali zamenjavi izdelka sprejme 
izključno Panasonic ali s strani Panasonica pooblaščeni servisni center. Udeleženec nima 
pravice vztrajati pri zamenjavi naprave. 

 
4.7 V podaljšanem garancijskem roku je možnost delnega ali celotnega povračila kupljene 

naprave izrecno izključena. – Udeleženec ima pravico izključno do popravila ali zamenjave 
naprave, kot je navedeno v točki 4.6 teh Pravil in Predpisov. 

 
4.8 V podaljšanem garancijskem roku garancija ne bo priznana, če Panasonic ali s strani 

Panasonica pooblaščeni servisni center ugotovi, da je okvara posledica zunanje mehanske sile 
(vključno z udarci in padci), uporabe okvarjenih ali neoriginalnih nadomestnih ali dodatnih 
delov (zlasti zaradi uporabe neoriginalnega polnilnika baterij ali neoriginalne baterije) ali 
nepravilne uporabe izdelka, zlasti zaradi izpostavljenosti naprave vodi ali delov naprave, ki 
temu niso namenjeni. Pravica do garancije je popolnoma izgubljena, če Panasonic ali 
pooblaščeni servisni center Panasonica ugotovi, da so popravilo ali poskus popravila naprave 
predhodno opravile nepooblaščene osebe. 

 

 
5 PRITOŽBENI POSTOPEK 

 
5.3 Udeleženci lahko pisno vložijo pritožbo v zvezi z izvajanjem Promocije v pisni obliki najkasneje 

v 15 dneh po zadnjem dnevu, ko je dovoljena registracija izdelka, to je do 29. januarja 2022 
(datum poštnega žiga), vključno z navedenim datumom. 

 
5.4 Pisna pritožba mora vsebovati naslednje: ime Udeleženca, njegov priimek in podroben naslov 

ter natančen opis in razloge za pritožbo.  
 

5.5 Vse pritožbe je treba oddati s priporočenim pismom na naslov Koordinatorja: EXPONENTIS     
j. d. o. o., Široka ulica 3, Batrina, 35410 Nova Kapela, z zaznamkom na ovojnici: »Kampanja: 
Panasonic brivniki 5-letna garancija«. 

 
5.6 Pritožbe bodo obdelane v 14 delovnih dneh od njihovega prejema. Oseba, ki je vložila 

pritožbo, bo o izidu pritožbenega postopka pisno obveščena na naslov, naveden v pritožbi. 
 

5.7 Udeleženec Promocije na takšen način uveljavlja pravico do realizacije neprepoznanih 
zahtevkov prek sodišča. Vložitev ugovora ni predpogoj za izpolnjevanje zahtev Udeleženca 
Promocije, vključno z izpolnjevanjem zahtev prek sodnih postopkov.   

 

6 SOGLASJE K DOLOČBAM O OSEBNIH PODATKIH 

6.1. Osebni podatki Udeležencev Promocije, fizičnih oseb, bodo obdelani v skladu z Zakonom o zbiranju 
osebnih podatkov Republike Češke, št. 110/2019 Sb., z dne 12. marca 2019 (s spremembami in 
dopolnitvami) in Uredbo (EU) 2016/679 o zaščiti posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov ter o 
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prostem pretoku takih podatkov (GDPR). Organizator je upravljavec osebnih podatkov, registriran v skladu 
z zakonodajo Republike Češke. Organizator osebne podatke Promocije obdeluje na temelju naslednjih 
zakonskih podlag: obdelava je potrebna za izvedbo pogodbe, katere stranka je Organizator. Soglasje 
Udeleženca za obdelavo vsebuje naslednje osebne podatke Udeleženca Promocije: ime in priimek, naslov 
prebivališča, identifikacijsko številko, davčno številko, elektronski naslov in telefonsko številko (»Osebni 
podatki«) za naslednji navedeni namen. Namen zbiranja podatkov je izvesti promocijsko kampanjo, 
imenovano »5-letna garancija Panasonic – brivniki«, s pošiljanjem e-poštnih informacij, povezanih s 
promocijsko kampanjo, v primerih, kadar udeleženec daje dodatno (neobvezno, prostovoljno in 
informirano) soglasje, z obdelavo podatkov za druge tržne namene, in sicer za namene ponudbe izdelkov in 
storitev, informacij o organiziranih dogodkih, dejavnostih, storitvah in izdelkih Organizatorja, pa tudi 
pošiljanje komercialnih sporočil po elektronski poti (e-pošta, SMS). Udeleženec je vedno pooblaščen, da 
prosto in zavestno soglaša z obdelavo svojih osebnih podatkov, vključno z elektronskimi in kontaktnimi 
podatki. 

 
6.2. Udeleženci imajo pravico do dostopa, spreminjanja ali popravljanja svojih osebnih podatkov, pravico  

 do njihove spremembe, pravico do izbrisa (pravico do »pozabe«), pravico do omejitve obdelave, 
pravico do prenosljivosti podatkov, pravico do ugovora in pravico vložiti ugovor pri državnem 
nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. Udeleženci svoje pravice uveljavljajo s pisnim 
dopisom Organizatorju. 

 
6.3. Podatki se posredujejo na prostovoljni osnovi, čeprav so nujni za sodelovanje Udeleženca v Promociji. 

 
6.4. Udeleženec je nadalje pooblaščen, da poda soglasje, da lahko upravljavec podatkov v skladu z 

določbami ustrezne zakonodaje s pisnim sporazumom prenese obdelavo osebnih podatkov udeleženca 
v skladu z zgoraj omenjenim namenom in v smislu ustreznih členov. 
 

6.5. Udeleženec je pooblaščen podati soglasje za določeno obdobje 10 let in ga lahko kadar koli umakne s 
pisno izjavo, poslano na naslov Organizatorja. 
 
 

6.6. Predloženi osebni podatki se posredujejo v tujino samo, če so izpolnjeni zakonsko predpisani pogoji. 
Če so kršene zakonsko določene obveznosti Organizatorja, ima Udeleženec pravico, da od organizatorja 
zahteva zlasti pojasnilo in zahteva povrnitev škode, ki izhaja iz takšnih situacij. 
 

6.7. V primeru dvoma, ali Organizator spoštuje pravice Udeleženca v zvezi z osebnimi podatki kot 
upravljavec podatkov, lahko Udeleženec stopi v stik z Organizatorjem in morebitnim organom za 
varstvo osebnih podatkov. Dajanje soglasja za uporabo e-poštnega naslova ali naročnikove telefonske 
številke za pošiljanje poslovnih sporočil se lahko prekliče tudi na povezavi, ki je na voljo v poslovnem 
sporočilu. 
 

6.8. V času oddaje registracije Udeleženci izrecno soglašajo s temi Pogoji. 
 
 

6.9. Registracija: Med registracijo se od Udeleženca zahteva, da ustvari geslo za dostop do svojega računa. 
Udeleženec je dolžan geslo varovati v tajnosti in ga ne sme deliti z drugimi. Udeleženec je v celoti 
odgovoren za vsa dejanja, izvedena z njegovega računa. Udeleženec je dolžan Organizatorja nemudoma 
obvestiti, če sumi, da je njegovo/njeno geslo zlorabila ali uporabila tretja oseba. Če obstaja utemeljen 
sum, da je bil račun Udeleženca zlorabljen, lahko Organizator in/ali Koordinator blokira račun 
Udeleženca ali od Udeleženca zahteva, da spremeni svoje geslo. Niti Organizator niti Koordinator ne 
odgovarjata Udeležencu za škodo, ki je bila povzročena Udeležencu v primeru razkritja ali zlorabe 
njegovega/njenega gesla. 
 
 

6.10. Organizator in/ali Koordinator lahko takoj začasno ustavi ali prekliče registracijo Udeleženca, če ima 
Organizator in/ali Koordinator utemeljene razloge za sum, da je Udeleženec kršil te Pogoje. Izbris ali 
preklic registracije ne vpliva na člene teh pogojev glede na namen, ki ga želijo doseči.      
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7. ZAKLJUČNA DOLOČILA 
 

7.1 V zakonsko dovoljenem obsegu Organizator ne odgovarja za morebitne neuspehe pri vzpostavljanju 
stika z Udeležencem Promocije zaradi razlogov, za katere Organizator ni odgovoren, zlasti, ker 
Udeleženec ne uporablja več e-poštnega naslova, navedenega med registracijo, ali iz razlogov, 
povezanih s ponudnikom internetnih storitev.  

 
7.2 V obsegu, ki ga dovoljuje zakon, Organizator ne odgovarja za kršitve zakonskih določb ali pravic tretjih 

oseb (vključno s prejemniki sporočil), če takšno kršitev povzroči Udeleženec, ki pošlje sporočilo na 
elektronski naslov, ki ga določi Udeleženec. 
 

7.3 Splošne pogoje Promocije urejajo tukaj navedena Pravila in Predpisi. Vse informacije o Promociji, ki so 
na voljo v reklamnih gradivih in letakih, so samo informativne narave.  
 

7.4 Za vsa vprašanja, ki niso regulirana s temi pravili in predpisi Promocije, se bodo uporabila določila 
hrvaškega Zakona o obveznih razmerjih (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 in Zakona o varstvu 
potrošnikov (NN 41/14, 110/15).  
 

7.5 Ta pravila in predpisi Promocije so dostopni v registrirani pisarni Koordinatorja: EXPONENTIS j. d. o. o., 
Široka ulica 3, Batrina, 35410 Nova Kapela in na Internetni strani promocije.  
 

7.6 Organizator si pridržuje pravico do sprememb teh pravil in predpisov v obsegu, ki ga dovoljuje zakon, z 
ustreznim obvestilom udeležencem promocije, objavljenim na Internetni strani promocije.  

 
7.7 Ti predpisi in pravila ne morejo zmanjšati pravic kupca, zajamčenih z ustreznimi zakoni in predpisi, ki 

urejajo varstvo potrošnikov v posameznih državah. 

 

 
 
16. novembra 2020 
Organizator 

 


