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Pravila in pogoji nagradne igre »Harvey Norman in Fundl« 
 

Organizator nagradne igre »Harvey Norman in Fundl« je Harvey Norman Trading d.o.o., 
Letališka cesta 3D, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Organizator organizira 

nagradno igro v promocijske namene.  
  

Trajanje nagradne igre: 
Nagradna igra traja od 20. 10. 2021 do 16. 11. 2021 do 23:59 ure na uradni mobilni aplikaciji 

Fundl in se promovira na družbenih omrežjih: 

- Instagram strani Fundl @fundl.si, https://www.instagram.com/fundl.si/ 
- TikTok strani Fundl @fundl.si, https://www.tiktok.com/@fundl.si  

 
Postopek: 

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.  
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je namestitev aplikacije Fundl na mobilni telefon in 

registracija uporabnika v mobilni aplikaciji Fundl. 
 

Sodelovanje v nagradni igri in žrebanje nagrad poteka na način, da vsak registrirani uporabnik 
mobilne aplikacije Fundl zavrti elektronsko 'kolo sreče', ki se nahaja v aplikaciji. Ko se vrtenje 

'kolesa sreče' samodejno ustavi, se takoj prikaže rezultat žreba. Žrebanje poteka elektronsko, 
izid žrebanja je naključen. Če je izžrebana nagrada, se prikaže fotografija nagrade in se v 

aplikaciji samodejno odpre obrazec, v katerega nagrajenec vpiše svoje kontakne podatke (ime 
in priimek, e-naslov, telefonska številka). 

 

Vsak posameznik lahko sodeluje v nagradni igri (zavrti 'kolo sreče') v mobilni aplikaciji Fundl le 
enkrat dnevno ter vsak dan trajanja nagradne igre. Šteje se, da z uporabo mobilne aplikacije 

in sodelovanjem v nagradni igri posameznik (v primeru mladoletnih oseb: njihovi zakoniti  
zastopniki) pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema pravila nagradne igre in 

se z njimi strinja.  
 

Postopek izbire nagrajencev:  
Izmed vseh sodelujočih v nagradni igri bo izžrebanih toliko nagrajencev kolikor je razpisanih 

nagrad. Izid žrebanja je naključen. Žrebanje bo potekalo po načelu naključne izbire med 
registriranimi uporabniki aplikacije Fundl, ki zavrtijo 'kolo sreče'. 

 
Nagrade:  

 
1x JBL zvočnik clip 4 

1x JBL zvočnik clip 3 
1x Skiro Xiaomi 

1x Pametna ura Mobvoi GTX 

1x Slušalke Samsung BUDS live 
1x Slušalke REDRAGON PELOPS 

1x Dron DJI Tello boost combo 
1x Forever Pametna ura AW-100 Icon 

1x Nahrbtnik Element moder 

https://www.instagram.com/fundl.si/
https://www.tiktok.com/@fundl.si
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1x Nahrbtnik Element rdeč 

1x Dyson komplet za lase   
1x Grelnik vode 
1x Kodralnik Remington 
1x Ravnalnik Remington 
1x Sušilnik las Remington 
1x Zobna ščetka     
1x Kavomat Dolce Gusto 
1x Kavni aparat Krups 
1x Sesalnik iRobot Roomba 
 
Vrednost nagrad:  
Je dejanska vrednost izdelka: 

- JBL zvočnik clip 4, ki znaša 59,99 €, izražena v MPC. 
- JBL zvočnik clip 3, ki znaša 49,98 €, izražena v MPC. 
- Skiro Xiaomi, ki znaša 559,99 €, izražena v MPC  
- Pametna ura Mobvoi GTX, ki znaša 69,99 €, izražena v MPC. 
- Slušalke Samsung BUDS live, ki znaša 99,89 €, izražena v MPC. 

- Slušalke REDRAGON PELOPS, ki znaša 79,99 €, izražena v MPC. 
- Dron DJI Tello boost combo, ki znaša 159,99 €, izražena v MPC. 
- Forever Pametna ura AW-100 Icon, ki znaša 89,98 €, izražena v MPC. 
- Nahrbtnik Element moder, ki znaša 54,99 €, izražna v MPC. 
- Nahrbtnik Element rdeč, ki znaša 54,99 €, izražena v MPC. 
- Dyson komplet za lase, ki znaša 549,99 ,€, izražena v MPC  
- Grelnik vode, ki znaša 34,99 €, izražena v MPC. 
- Kodralnik Remington, ki znaša 34,99 €, izražena v MPC. 
- Ravnalnik Remington, ki znaša 44,99 €, izražena v MPC 
- Sušilnik las Remington, ki znaša 39,99 €, izražena v MPC. 
- Zobna ščetka, ki znaša 79,99 €, izražena v MPC.     
- Kavomat Dolce Gusto, ki znaša 92,99 €, izražena v MPC. 
- Kavni aparat Krups, ki znaša 419,99 €, izražena v MPC. 

- Sesalnik iRobot Roomba, ki znaša 299,99 €, izražena v MPC. 
 
Kuponi ugodnosti:  

Vsi sodelujoči v nagradni igri za participacijo dobijo unikatno kodo do ugodnosti, ki jo lahko 
uporabijo preko spletne trgovine in v fizičnih poslovalnicah. Kode imajo enake korene in se 
nadaljujejo z unikatno kodo: 
 

- FOTOGRAFIJA8; 8 centov fotografije 10cmx15cm in 10cmx14cm; Veljavnost 
20.10.2021 – 21.11.2021; Koda je vnovčljiva samo v fizičnih trgovinah Harvey Norman 

- ALBUM20; 20% popusta na vse albume in okvirje za slike; Veljavnost 20.10.2021 – 
21.11.2021; Koda je vnovčljiva samo v fizičnih trgovinah Harvey Norman 

- PORT15; 15% popusta na vse Port Design dodatke; Veljavnost 20.10.2021 – 21.11.2021 
- SBS15; 15% popusta na SBS dodatke za telefone; Veljavnost 20.10.2021 – 21.11.2021 
- PLAYSTATION8; 8% popusta na Playstation dodatke; Veljavnost 20.10.2021 – 

21.11.2021 
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- FOREVER10; 10% popusta na vso blagovno znamko Forever; Veljavnost 20.10.2021 – 

21.11.2021 
- LOGITECH10; 10% popusta na miško LOGITECH G502 HERO, RGB, USB; Veljavnost 

20.10.2021 – 21.11.2021 
- MICROSOFT25; 25% popusta na vse Microsoft miške; Veljavnost 20.10.2021 – 

21.11.2021 
- RAZER10; 10% popusta na kolekcijo Razer; Veljavnost 20.10.2021 – 21.11.2021 
- JBLGO15; 15% popusta na JBL GO 3; Veljavnost 20.10.2021 – 21.11.2021 
- JBLCLIP15; 15% popusta na JBL CLIP 4; Veljavnost 20.10.2021 – 21.11.2021 
- DYSON30; 30€ popusta na Dyson airwrap; Veljavnost 20.10.2021 – 17.11.2021 
- RUSSELL15; 15% popusta na grelnik vode Russell Hobs; Veljavnost 20.10.2021 – 

17.11.2021 
- REMINGTON10; 10% popusta na kodralnik, lialnik in sušilnik las Remington; Veljavnost 

20.10.2021 – 17.11.2021 
- ORALB10; 10% popusta na zobno ščetko Oral-B; Veljavnost 20.10.2021 – 17.11.2021 
- DOLCE10; 10% popusta na kavni aparat Dolce Gusto; Veljavnost 20.10.2021 – 

17.11.2021 
- KRUPS15; 15€ popusta na kavni aparat Krups; Veljavnost 20.10.2021 – 17.11.2021 

- ROOMBA15; 15€ popusta na robotski sesalnik Roomba; Veljavnost 20.10.2021 – 
17.11.2021 

- BRAUN15; 15€ popusta na epilator Braun; Veljavnost 20.10.2021 – 17.11.2021 
 
Obveščanje nagrajencev in oblika izplačila nagrade: 
Vsak nagrajenec bo o prejemu nagrade obveščen v trenutku, ko se vrtenje 'kolesa sreče' 
zaustavi in se prikaže zadetek oz. nagrada. Ko je nagrada izžrebana, se v mobilni aplikaciji Fundl 
prikaže obrazec za vpis kontaktnih podatkov nagrajenca (email in telefon). Nagrajenec bo v 
najkasneje 2 dneh obveščen o načinu prevzema nagrade. V elektronskem sporočilu bo 
nagrajenec pozvan, da s povratnim sporočilom posreduje naslov, kamor želi dostavo prejete 
nagrade, ali pa izbere eno izmed poslovalnic Harvey Norman, kjer lahko prav tako opravi 
prevzem nagrade.  
Vsak nagrajenec mora ob dostavi ali osebnem prevzemu nagrade podpisati potrdilo o 

prevzemu nagrade. V kolikor nagrajenec ne posreduje podatkov za osebni prevzem ali dostavo 
nagrade v roku 8 dni, ima organizator pravico ponoviti žreb pod enakimi pogoji in nagrado 
podeliti drugemu izžrebancu.  

Skladno z Zakonom o dohodnini ter Zakonom o davčnem postopku mora vsak nagrajenec za 
prevzem nagrade organizatorju predložiti na vpogled osebni dokument in posredovati 
davčno številko. Organizator bo od nagrade obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih 
prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Izžrebancem se po Zakonu o dohodnini bruto 
vrednost nagrade všteva v davčno osnovo. Organizator nagradne igre bo izračunal akontacijo 
dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z 
veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence.  
 
Komisija: 
Žrebe nagrad potrjujeta 2 člana komisije. O dnevnih žrebanjih se vodi zapisnik, v katerem bodo 
zapisani vsi prisotni na žrebanju.   
 

Zasebnost in varstvo podatkov: 
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Upravljavec osebnih podatkov je Harvey Norman Trading d.o.o., Letališka cesta 3D, 1000 

Ljubljana. Osebni podatki, ki jih s sodelovanjem v nagradni igri posredujete organizatorju, se 
bodo obdelovali izključno za namene izvedbe nagradne igre (kontaktiranje izžrebanih oseb, 
ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, javna objava nagrajencev na Facebook 
strani Harvey Norman, na Instagram strani Fundl @fundl.si, na TikTok strani Fundl 
@fundl.si). Podatki o sodelujočih se bodo hranili do zaključka nagradne igre, med tem ko se 
bodo podatki o nagrajencih v nagradni igri hranili še 10 let po datumu izvedbe nagradne igre 
v skladu z davčnimi in računovodskimi predpisi.  
Sodelovanje v nagradni igri je prostovoljno, s sodelovanjem pa soglašate z obdelavo osebnih 
podatkov za zgoraj zapisan namen (v primeru mladoletnih oseb: njihovi zakoniti zastopniki). 
Soglasje lahko kadarkoli prekličete, pri čemer preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, 
ki se je do preklica izvajala. V primeru, da podatkov ne podate ali soglasje prekličete, ne 
morete sodelovati v nagradni igri.  
V zvezi z obdelavo osebnih podatkov imate pravico do dostopa do podatkov,  pravico do 
popravka, pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do 
prenosljivosti podatkov ter pravico do ugovora. Zahtevo za uveljavljanje omenjenih pravic 
lahko podate preko elektronske pošte na naslov vop@harveynorman.si Če menite, da so vam 
z obdelavo podatkov kršena določila na področju varstva osebnih podatkov, lahko podate tudi 

pritožbo Informacijskemu pooblaščencu.  
Upravljavec se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o varstvu 
potrošnikov. Podatkov o sodelujočih v nagradni igri upravljavec ne bo posredoval tretjim 
osebam, med tem ko se podatki o nagrajencih posredujejo Finančni upravi RS in 
dostavljavcem.  
 
Ostale določbe: 
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja Harvey Norman Trading 
d.o.o., Letališka cesta 3D, 1000 Ljubljana ter vsa z njim povezana podjetja in njihovi ožji  
družinski člani ter druge fizične in pravne osebe, ki kakor koli sodelujejo pri izvedbi nagradne 
igre.  
 

Veljavnost pravil: 
Pravila so obvezujoča za organizatorja, izvajalca in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s 
prireditvijo in izdajo nagrade ter udeležence, ki z oddajo prijave k sodelovanju v nagradni igri 

priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Organizator nagradne igre si 
pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave 
ali vzroki na strani javnosti. Za dodatne informacije se lahko zainteresirani obrnejo na 
info@harveynorman.si. 
 
Za tolmačenje pravil je pristojen organizator, s sodelovanjem v nagradni igri pa udeleženec 
sprejme ta pravila in z njimi soglaša. Rezultati žrebanja so dokončni in zoper njih ni ugovora 
po teh pravilih. 
 

mailto:vop@harveynorman.si
https://www.facebook.com/notes/harvey-norman-slovenija-official/pravila-in-pogoji-nagradne-igre-fifa-18-ronaldo-edition/841592895860571/

