
                               ПРАВИЛНИК ЗА НАГРАДЕН-КВИЗ 

   
                                                             Член 1
                        ПРИРЕДУВАЧ ,ТРАЕЊЕ И ЦЕЛ НА НАГРАДЕН - КВИЗ

1. ПАКСОН ДОО Скопје со седиште на ул. Загребска бр.28 б, лок. 17 во
Скопје  и  ЕМБС 6701493   (во  понатамошниот  текст  "Организатор")  во
соработка  со  ДАИКИН Македонија-  АЛМАКОС  во  времетраење  од  9
дена ,  од 15.12.2018-23.12.2018 година.ќе организира награден  квиз  за
случајните  минувачи  на неколку локации во Скопје, а со овие правила
ќе се регулира начинот  на учество  во квизот.

2. Квизот  ќе   се  спроведува  во  временскиот   период  од  15.12.2018-
23.12.2018 година.

3. Овие правила ќе бидат објавени и на интернет страната www.pakson.mk
4. Со самото учество на овој квиз, учесниците се согласни  да ги прифатат

наведените правила.

                
                                                      Член 2
                          МЕСТО НА НАГРАДНИОТ КВИЗ

1. Натпреварот  ќе се организира на неколку локации во Скопје и тоа:

- 15.12.2018    маркет ВЕРО 2 – Тафталиџе
- 16.12.2018    маркет ВЕРО 2 – Тафталиџе
- 17.12.2018    ВЕРО ЏАМБО - Центар
- 18.12.2018    ЛИСА ЦЕНТАР ТИНЕКС – Н. Лисиче
- 19.12.2018    ЗЕБРА ЦЕНТАР ТИНЕКС - Капиштец
- 20.12.2018    ЗЕБРА ЦЕНТАР ТИНЕКС - Капиштец
- 21.12.2018    ЛИСА ЦЕНТАР ТИНЕКС – Н. Лисиче
- 22.12.2018    ТИНЕКС МАРКЕТ ГОДЕЛ - Маџари
- 23.12.2018    ЗЕБРА ЦЕНТАР ТИНЕКС - Капиштец

                                                         Член 3
                         ПРАВО НА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНИОТ КВИЗ

1. Овој  квиз  е  отворен  за  сите  минувачи,  потенцијални  купувачи   на
ДАИКИН  производите,  кои   ги  оставиле  своите   точни  податоци  на
флаерот  подигнат од некое од промотивните места наведени член 3 и
одговориле точно на поставеното   прашање. 

2. Право на учество на  овој натпревар  немаат:
a) Вработени во правниот субјект кој  се јавува како Организатор на овој

Награден квиз,  како и членови на нивните семејства (сопруг/  сопруга,
родител, брат, сестра, деца итн)

b) лица на возраст под 18 години 

http://www.icsgroup.mk/


                                                                      Член 4
                                                                   НАГРАДА

1. Наградата претставува  прочистувач на воздух ДАИКИН модел MC70L 

                  
                                                                        Член 5
                             НАЧИН НА УЧЕСТВО И ОДБИРАЊЕ НА ПОБЕДНИК

1. Задача  на  учесникот  е  да  одговори  на   прашањето   запишано  на
флаерот и да даде објаснување (одговор)  на поставените  прашања.
Учесниците се должни на флаерот  да ги достават свои лични податоци
(име, презиме, е-маил, телефонски број ).

2. Во конкуренција за освојување на Наградата на овој Награден натпревар
учествуваат сите пријавени кои ги исполниле  условите  пропишани со
овој Правилник најдоцна до  20. Часот  на 23.12.2018.

3. Со предавањето  на  флаерот  на  промотивниот  штанд на  ПАКСОН на
некоја  од  локациите,  секој  учесник  доброволно  ги  приложува  своите
лични податоци и одобрува да со тие податоци управува Организаторот,
без нивно откривање на трети страни. Организаторот ќе ги преземе сите
разумно потребни мерки да би се осигурал дека личните податоци на
учесникот  во  Наградниот  натпревар  ги  обработува  и  ги  користи  на
безбеден начин и во согласност со Законот.

4. Одбирањето на 1 (еден) победник на овој квиз кој ќе ја добие наградата
ќе  се  спроведе  по  случаен  избор,  со  извлекување,  од  страна  на
"Организаторот". Победник може да биде учесник кој дал точен одговор
на поставеното прашање и ги внел сите потребни податоци.

5. Победникот  на  Наградниот  квиз  ќе  биде  објавен  на  веб  страната  на
Организаторот  www.pakson.mk на  крајот  на  Наградниот  квиз,  но  не
подоцна од  3 дена  од завршување на истиот,   а  извлекувањето на
победникот ќе биде објавено и на facebook страната на Паксон.

                                                             Член 6
                    ДОСТАВА И ПРЕЗЕМАЊЕ НА НАГРАДАТА

1. Победникот ќе биде известен по електронска пошта на е-маил адресата
која ја оставил  на флаерот во рок од најмногу  3 календарски дена од
денот  на избор на победникот,   и  ќе  се  побара од  него  да  дојде  кај
„Организаторот“ да си ја подигне наградата во рок од најмногу 3 работни
дена  по  примањето  на  електронската  пошта.  Наградата  ќе  биде
доставена  согласно  општите  услови  на  работење,  а  трошокот  за
Наградата го подмирува ПАКСОН ДОО. 

2. Добитникот при превземање на наградата  треба  да носи документ за
идентификација - име , презиме ,адреса на живеење.

http://www.iscgroup.mk/


3. Со чинот на превземање на наградата  и со потпишување  на потврдата
за прием , престануваат сите понатамошни обврски  на организаторот
кон добитникот. 

                                                             ЧЛЕН   7
         Добитникот единствено може да ја користи предвидената награда  и не
може  да бара замена во пари.

                                                 ЧЛЕН 8
                                   РОКОВИ И ПРИГОВОРИ 

           1.Ако добитникот не ја подигне наградата во рок од 3 работни дена по
добивањето на известувањето, го губи правото за     користење на наградата;

2. По  истекот  на  рокот  од  став  1  на  овој  член  застарува  правото  за
подигање на наградата. 
                                                                  
                                                ЧЛЕН 9

                                              ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 
1.Организаторот се обврзува дека во никој случај нема да ги злоупотреби
личните податоци на учесниците. Ако тие не сакаат да бидат  дел од базата
на  купувачи,  на  нивно  писмено  или  усно  барање  организаторот   ќе   ги
избрише  од  базата; личните податоци  ќе бидат  користени единствено во
согласност со законот за заштита на личните податоци. 

                                                  ЧЛЕН 10

 Добивката  ќе  биде   дел  од   продажниот  асортиман  на  ДАИКИН  ;  а
персоналниот данок ќе биде обврска на организаторот. 

                                                        ЧЛЕН 11
                                                      Виша сила 

Во  ситуации  на  виша  сила  или  на  непредвидени  околности,
организаторот  го  задржува  правото  за  прекинување  на  наградниот
квиз.

                                                          ЧЛЕН 12

 Со учество во наградниот квиз учесниците ги прифаќаат правилата на
организаторот,  а  во  случај  на  спор  надлежен  е  Граѓанскиот  судот  во
Скопје.

 

СКОПЈЕ 
13.12. 2018


