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PRAVILA PROMOCIJE 

 

Promocija »AEG- negujte svoja oblačila brez napora z pralnim in pralno-sušilnim 
strojem AEG (Dodatek št. 1.0) velja od 01.03.2023 do 31.05.2023 oziroma do 
razdelitve razpoložljivih daril. 

1. ORGANIZATOR 

Organizator promocije AEG- negujte svoja oblačila brez napora z pralnim in pralno-
sušilnim strojem AEG (Dodatek št. 1.0) velja od 01.03.2023 do 31.05.2023 oziroma do 
razdelitve razpoložljivih daril, je podjetje Electrolux d.o.o., Slavonska avenija 6a, 
Zagreb, OIB: 66577089673. Promocija se bo odvijala v skladu s temi pravili (»Pravila 
promocije«), ki so obvezna za vse sodelujoče. Organizator si pridružuje pravico do 
sprememb pravil v času promocije in bo to javno objavil. 

2. PODROČJE PROMOCIJE 

Promocija je organizirana in velja v vseh trgovinah, ki prodajajo aparate, uvožene iz 
strani podjetja Electrolux d.o.o. in so pristale na sodelovanje v promociji. Promocija 
velja za aparate blagovne znamke AEG. 

Promocija velja za AEG pralne in pralno-sušilne stroje (Dodatek 1.0).  

Ob nakupu AEG pralnega ali pralno-sušilnega stroja in s spletno prijavo nakupa, bo 
kupec prejel Ariel detergent in mehčalec perila Lenor za 96 pranj: 

o           Ariel Liquid Det Colors 48 Washes 2.64l-   x2 kosa 

o           Lenor Softener Gold Orchid 48 / 1420ML- x2 kosa       

3. ČAS TRAJANJA PROMOCIJE 

Promocija se začne 01.03. 2023 in traja do 31.05. 2023 oz. do razprodaje zalog. Kupljen 
aparat je potrebno registrirati na spletu, najkasneje v 15 dneh po zaključku promocije; 
to je do 15.06. 2023. 

Vsak nakup po zaključku promocije, ne bo upoštevan iz strani organizatorja. 

4. PRAVICA DO SODELOVANJA 

Pravico do sodelovanja imajo vse fizične osebe, z prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki 
so dopolnile 18 let do 01.03. 2023. 

5. POGOJI 

Kupec, ki je kupil aparat AEG, mora registrirati kupljen aparat na sledeči spletni strani: 

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

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

 

 

https://si.regulus-elux.eu/warranty/acq
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6. MEHANIZEM PROMOCIJE 

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

a. Kupiti aparat AEG, ki je del promocije v eni od pooblaščenih trgovin, ki sodelujejo v 
promociji. 

b. Izpolniti spletno registracijo kupljenih aparatov na spletni strani 

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

Udeleženci promocije imajo pravico, da kupijo več kot en aparat v promociji. 

7. POGOJI VELJAVNOSTI 

Za pridobitev darila, morajo biti izpolnjena sledeča pravila in pogoji: 

a. Nakup mora biti opravljen v času trajanja promocije, kupljen mora biti vsaj en aparat 
AEG (Dodatek št. 1.0), v trgovini, ki sodeluje v promociji. 

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

Darila kupec aparata/ov ne prejme v naslednjih primerih: 

- Kupec ni izvršil spletne registracije pralnega stroja AEG za pridobitev darila. 

- Kupec je kupil druge aparate (seznam vseh aparatov, ki so del promocije je napisan 
v Dodatku, na koncu Pravil), kot aparate, ki so del promocije. 

- Kupec je kupil aparat v drugem časovnem obdobju, kot v času promocije. 

- Kupec je kupil aparat, ki ni uvožen iz strani Electrolux d.o.o. 

- Kupec je kupil aparat v trgovini, ki ni vključena v navedeno promocijo. 

8. ODGOVORNOST 

Organizator promocije ne prevzema odgovornost, če: 

- Kupec ni opravil spletne registracije pralnega stroja AEG za pridobitev darila. 

- Kupec je opravil nakup drugih aparatov, ki niso v sklopu promocije. 

- Kupec je opravil nakup v drugem časovnem obdobju, kot v času promocije. 

- Kupec je opravil nakup aparata, ki ni uvožen iz strani Electrolux d.o.o. 

- Kupec je opravil nakup v trgovin, ki ni vključena v promocijo.  

 

 

 

9. STROŠKI  IN DAVKI  

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

https://si.regulus-elux.eu/warranty/acq
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Darila niso obdavčena po Zakonu o dohodnini, ker njihova vrednost ne presega 42 
EUR.  
 

10. SPORI 

V primeru spora med Organizatorjem in udeležencem promocije, se bodo spori rešili na 
miren način. 

Če to ne bo mogoče, potem se bodo stranke v sporu obrnili na pristojno sodišče v 
mestu Organizatorja. 

 

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 IN POGOJEV 

Pravila promocije bodo dostopna na spletni strani www.aeg.si. 

 

Zagreb, 01.03. 2023.  

https://www.electrolux.si/overlays/data-privacy-statement/
http://www.aeg.si/
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Dodatek 1.0. – Seznam vseh pralnih strojev AEG, ki sodelujejo v promociji od 01.03.2023 
do 31.05.2023: 
 
 
 

PNC Model 
914550060 L7FEE48S 
914550033 L7FBE48S 
914550037 L7FEC48S 
914550427 L7FEC41S 
914550418 L7FEE49S 
914550909 L9FEC49S 
913123710 LTX7E272E 
914606412 L8WBE68SI 
914603831 L7WBG47W 
914605224 L8WBC61S 
914603830 L7WBG68W 
914605135 L7WBE69S 
914550466 L7FBE69SA 
914550670 L8FBC69SA 
914600339 L9WBA61BC 
913123852 LTX7C562E 
913123850 LTX8C373E 
914550747 L8FBC69ASA 
913123712 LTX7E273E 
914605249 L8WBC61SC 
914550543 L7FBE49BSA 
913143709 LTN7E272E 
914550116 L7FOE48S 
913143713 LTN7E273E 
914605176 L7WBEN69S 
913143801 LTN7C562E 
914550529 L7FEC41PS 
914600366 L9WBAN61BC 
914550117 L7FRE48S 
914610212 L7WBGO47W 
914550120 L7FNC48S 
914550114 L7FNE48S 
914550844 L8FNC68S 
914550736 L8FEC69PS 
914605260 L8WBC61S 
913143749 LTR7E273E 
913143862 LTR8C373E 
914501402 LFR73844BE 
914501405 LFR73864BE 
914500702 LFR73844VE 
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914500705 LFR73864VE 
914501611 LFR73944VE 
914501614 LFR73964VE 
914501616 LFR73164OE 
914501007 LFR73944QE 
914500805 LFR83866OE 
914501310 LFR83966OE 
914501314 LFR85166OE 
914501106 LFR85146QE 
914501207 LFR93946UE 
914501211 LFR95166UE 
914611305 LWR85165O 
914611205 LWR85165A 
914610710 LWR98165XE 
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PRAVILA PROMOCIJE 

 

Promocija »Electrolux – Z pralnim in pralno-sušilnim strojem Electrolux PerfectCare 
brez napora poskrbite za svoja oblačila (Dodatek št. 1.0) velja od 01.03.2023 do 
31.05.2023 oziroma do razdelitve razpoložljivih daril. 

1. ORGANIZATOR 

Organizator promocije Electrolux – Z pralnim in pralno-sušilnim strojem Electrolux 
PerfectCare brez napora poskrbite za svoja oblačila (Dodatek št. 1.0) velja od 
01.03.2023 do 31.05.2023 oziroma do razdelitve razpoložljivih daril, je podjetje 
Electrolux d.o.o., Slavonska avenija 6a, Zagreb, OIB: 66577089673. Promocija se bo 
odvijala v skladu s temi pravili (»Pravila promocije«), ki so obvezna za vse sodelujoče. 
Organizator si pridružuje pravico do sprememb pravil v času promocije in bo to javno 
objavil. 

2. PODROČJE PROMOCIJE 

Promocija je organizirana in velja v vseh trgovinah, ki prodajajo aparate, uvožene iz 
strani podjetja Electrolux d.o.o. in so pristale na sodelovanje v promociji. Promocija 
velja za aparate blagovne znamke Electrolux. 

Promocija velja za Electrolux PerfectCare pralne in pralno-sušilne stroje (Dodatek 1.0).  

Ob nakupu Electrolux PerfectCare pralnega ali pralno-sušilnega stroja in s spletno 
prijavo nakupa, bo kupec prejel Ariel detergent in mehčalec perila Lenor za 96 pranj: 

o           Ariel Liquid Det Colors 48 Washes 2.64l-   x2 kosa 

o           Lenor Softener Gold Orchid 48 / 1420ML- x2 kosa     

3. ČAS TRAJANJA PROMOCIJE 

Promocija se začne 01.03. 2023 in traja do 31.05. 2023 oz. do razprodaje zalog. Kupljen 
aparat je potrebno registrirati na spletu, najkasneje v 15 dneh po zaključku promocije, 
to je do 15.06. 2023. 

Vsak nakup po zaključku promocije, ne bo upoštevan iz strani organizatorja. 

4. PRAVICA DO SODELOVANJA 

Pravico do sodelovanja imajo vse fizične osebe, z prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki 
so dopolnile 18 let do 01.03. 2023. 

5. POGOJI 

Kupec, ki je kupil aparat Electrolux, mora registrirati kupljen aparat na sledeči spletni 
strani: 

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

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

https://si.regulus-elux.eu/warranty/acq
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6. MEHANIZEM PROMOCIJE 

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

a. Kupiti aparat Electrolux, ki je del promocije v eni od pooblaščenih trgovin, ki 
sodelujejo v promociji. 

b. Izpolniti spletno registracijo kupljenih aparatov na spletni strani 

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

Udeleženci promocije imajo pravico, da kupijo več kot en aparat v promociji. 

7. POGOJI VELJAVNOSTI 

Za pridobitev darila, morajo biti izpolnjena sledeča pravila in pogoji: 

a. Nakup mora biti opravljen v času trajanja promocije, kupljen mora biti vsaj en aparat 
Electrolux (Dodatek št. 1.0), v trgovini, ki sodeluje v promociji. 

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

Darila kupec aparata/ov ne prejme v naslednjih primerih: 

- Kupec ni izvršil spletne registracije pralnega stroja Electrolux za pridobitev darila. 

- Kupec je kupil druge aparate (seznam vseh aparatov, ki so del promocije je napisan 
v Dodatku, na koncu Pravil), kot aparate, ki so del promocije. 

- Kupec je kupil aparat v drugem časovnem obdobju, kot v času promocije. 

- Kupec je kupil aparat, ki ni uvožen iz strani Electrolux d.o.o. 

- Kupec je kupil aparat v trgovini, ki ni vključena v navedeno promocijo. 

8. ODGOVORNOST 

Organizator promocije ne prevzema odgovornost, če: 

- Kupec ni opravil spletne registracije pralnega stroja Electrolux za pridobitev darila. 

- Kupec je opravil nakup drugih aparatov, ki niso v sklopu promocije. 

- Kupec je opravil nakup v drugem časovnem obdobju, kot v času promocije. 

- Kupec je opravil nakup aparata, ki ni uvožen iz strani Electrolux d.o.o. 

- Kupec je opravil nakup v trgovin, ki ni vključena v promocijo.  

 

 

 

 

 

https://si.regulus-elux.eu/warranty/acq
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9. STROŠKI  IN DAVKI  

Stroški organizacije promocije in dostave darila na domači naslov kupca bremenijo 
organizatorja. Udeleženec krije tiste stroške sodelovanja v promociji, ki mu nastanejo 
zaradi njegove udeležbe.  
Darila niso obdavčena po Zakonu o dohodnini, ker njihova vrednost ne presega 42 
EUR.  
 

10. SPORI 

V primeru spora med Organizatorjem in udeležencem promocije, se bodo spori rešili na 
miren način. 

Če to ne bo mogoče, potem se bodo stranke v sporu obrnili na pristojno sodišče v 
mestu Organizatorja. 

 

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 IN POGOJEV 

Pravila promocije bodo dostopna na spletni strani www.electrolux.si. 

 

Zagreb, 01.03. 2023.  

https://www.electrolux.si/overlays/data-privacy-statement/
http://www.electrolux.si/
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Dodatek 1.0. – Seznam vseh pralnih strojev Electrolux, ki sodelujejo v promociji od 
01.03.2023 do 31.05.2023 
 
 
PNC Model 
914917005 EW8F228S 
914555010 EW7F248S 
914555800 EW8F248B 
914555007 EW7F348W 
914555206 EW7F249S 
914600803 EW8W261B 
914600603 EW7W4684W 
914600606 EW7W447W 
914600610 EW7W368S 
914580009 EW7F348SI 
914600705 EW7W361S 
914600309 EW9W161B 
914555434 EW8F169SA 
913128348 EW8T3372 
913128347 EW7T3372 
914555604 EW9F161B 
914600810 EW8W261B 
914555806 EW8F148B 
914555467 EW8F169ASA 
914600334 EW9W161BC 
914555812 EW8FN248B 
914555031 EW7FN248S 
914600817 EW8WN261B 
913148320 EW7TN3372 
914600736 EW7WN369S 
914610109 EW7WO447W 
914610105 EW7WO368S 
914555233 EW7F249PS 
914555463 EW8F249PSC 
914555464 EW8F249PS 
914920711 EW7F248AS 
914555813 EW8FN148B 
914610120 EW7WO448W 
914920709 EW7F348AW 
914600735 EW7WN361S 
913148321 EW8TN3372 
914500408 EW8FN248PS 
914500500 EW7FN348PS 
914580018 EW7N7F348SI 
914580416 EW8F348SCI 
914920904 EW7F348PSE 
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913148334 EW7TN3272 
914610127 EW7WO349S 
914600755 EW7WP369S 
914600754 EW7WP361S 

 
 
 


