
Pravila in pogoji prodajne akcije Beko pomivalni stroji 

1. Področje veljave pogojev prodajne akcije 

Pogoji nakupa malega gospodinjskega aparata za 1 € ali prevzema izdelka Finish iz naslova prodajne 

akcije so aplikativni pri nakupu pomivalnih strojev znamke Beko, ki so del asortimana distribucijske 

mreže Big Bang d.o.o. v katerikoli spletni ali fizični trgovini registrirani na območju Republike Slovenije, 

v časovnem obdobju med 20.01 2020. in 15.02.2020. 

2. Trajanje in pogoji prodajne akcije 

Akcija velja samo v času trajanja prodajne akcije ob nakupu pomivalnega stroja blagovne znamke Beko 

v času med 20.01. 2020. in 15.02.2020. Obrazec je možno oddati do vključno 25.2.2020 do 23:59:59. 

3. Način pridobitve izdelka iz prodajne akcije 

Izdelek iz naslova prodajne akcije je moč pridobiti s pravilno izpolnjenim in oddanim obrazcem na 

spletni strani https://www.beko-si.com/darilo-pomivanje/. Z oddanim obrazcem se strinjate, da vam 

družba Big Bang d.o.o. kot uradni distributer blagovne znamke Beko pošlje izbrani izdelek kot paketno 

pošiljko  in sicer: 

a) v primeru izbire malega gospodinjskega aparata Beko z odkupnino v vrednosti 1 € na naslov, 

ki ste ga navedli na obrazcu; 

b) v primeru izbire izdelka Finish, kot paket brez odkupnine na naslov, ki ste ga navedli na obrazcu. 

 

4. Upravičenost do izdelka 

Mali gospodinjski aparat Beko je možno pridobiti glede na vrednost nakupa pomivalnega stroja Beko 

med 20.1.2020 in 15.2.2020 in sicer: 

 - Z nakupom pomivalnega stroja v vrednosti nad 300 € imate s prijavo možnost nakupa sports 

blenderja Beko TBP7354X v vrednosti 29,99 € za samo 1 € ali 2x paket 45 tablet za strojno pomivanje 

posode Finish Quantum Max. 

- Z nakupom pomivalnega stroja v vrednosti nad 400 € imate s prijavo možnost nakupa sesalnika Beko 

VCC5325AR v vrednosti 75,99 € za samo 1 € ali 4x paket 45 tablet za strojno pomivanje posode Finish 

Quantum Max. 

- Z nakupom pomivalnega stroja v vrednosti nad 500 € imate s prijavo možnost nakupa power 

blenderja Beko TBS3164X v vrednosti 179,99 € za samo 1 € ali 4x 2X650 ml Gela Finish Shine & Protect 

in 4x paket 45 tablet za strojno pomivanje posode Finish Quantum Max za strojno pomivanje posode 

Finish. 

Z oddanim obrazcem se strinjate, da vam družba Big Bang d.o.o. kot uradni distributer blagovne 

znamke Beko pošlje izbran izdelek pod pogoji zapisanimi pod 3. točko pravil in pogojev. 

5. Odprema aparata 

Darilo bo družba Big Bang d.o.o. odpremila preko Pošte Slovenije kot paketno pošiljko. Vsi morebitni 

dodatni stroški, ki nastanejo so v domeni Pošte Slovenije in na njih družba Big Bang d.o.o. ne more 

vplivati. Prav tako ni moč vplivati na datum odpreme ali prispetje pošiljke.  

6. Obdelava in varstvo osebnih podatkov 

Organizator prodajne akcije se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke uporabljal, shranjeval in 

varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07s sprem.) in drugo 



zakonodajo s tega področja. Pridobljene osebne podatke bo organizator prodajne akcije hranil do 

poteka zakonskega roka njihove hrambe.  

Osebni podatki, posredovani s strani udeležencev prodajne akcije, se zbirajo in obdelujejo v skladu s 

politiko o zasebnosti družbe Big Bang (dostopno na: https://www.beko-si.com/politika-zasebnosti-in-

varovanja-osebnih-podatkov/) in v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije in EU o varstvu 

osebnih podatkov, tako pri upravljavcu Big Bang, trgovina in storitve, d.o.o., Šmartinska cesta 152, 

1000 Ljubljana, kot pri podizvajalcih, ki so pooblaščeni za zagotavljanje nagradnega sklada, s katerim 

imamo sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.  

Big Bang bo obravnaval te podatke v skladu s politiko o zasebnosti Big Bang ter v skladu z ustreznimi 
predpisi Republike Slovenije in EU o varstvu osebnih podatkov. Obravnaval jih bo v dodatne namene 
samo v primeru, če se udeleženec s tem strinja s privolitvijo. Če kupec ne želi razkrivati svojih osebnih 
podatkov Big Bangu, ne more sodelovati v predmetni promociji. 
 

7. Udeleženec je s sprejemom teh pogojev za udeležbo v prodajni akciji seznanjen, da: 

− se bodo pridobljeni osebni podatki obdelovali do izpolnitve namena, za katerega so bili 

posredovani, oziroma dokler udeleženec ne bo zahteval preklica (umika) oziroma dokler ne bo 

sporočil zahteve za izbris podatkov. Privolitev za obdelavo pridobljenih podatkov lahko 

udeleženec kadarkoli prekliče, tako, da poda pisno zahtevo na Big Bang d.o.o., Šmartinska 152, 

1000 Ljubljana ali na e-mail marketing@bigbang.si. Pri tem preklic privolitve ne vpliva na 

zakonitost obdelav, ki so se na njeni podlagi izvajale do njenega preklica. V primeru preklica pred 

uresničitvijo namena, za katerega so bili podatki posredovani, udeleženec nima več pravice do 

sodelovanja v prodajni aktivnosti; 

− ima po zakonu pravico od družbe zahtevati dostop do podatkov, njihov popravek, izbris ali 

omejitev obdelave ter pravico vložiti ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov in zahtevo za 

prenos osebnih podatkov. Navedene pravice lahko uveljavlja z zahtevo, poslano na: Big Bang 

d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana; 

− lahko pri organizatorju nagradne igre pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov kontaktira 

preko e-naslova: gdpr@bigbang.si; 

− lahko pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS) vloži pritožbo, če meni, da obdelava 

osebnih podatkov ni skladna s predpisi;  

− lahko pridobljene osebne podatke v okviru namena, za katerega so bili posredovani, obdelujejo 

tudi pogodbeni partnerji, s katerimi ima organizator nagradne igre sklenjene pogodbe o 

obdelovanju osebnih podatkov in ki hkrati lahko zagotavljajo ustrezno visoko raven varstva 

osebnih podatkov; 

− osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam razen tistim uporabnikom, ki bi imeli za to 

podlago v zakonu, pogodbi ali izkazano drugo pravno podlago; 

− v zvezi z obdelavo posredovanih osebnih podatkov lahko obstaja avtomatizirano sprejemanje 

odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. 

 

8. Dodatne informacije in reklamacije 

Organizator ali druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi prodajne akcije ne odgovarjajo za morebitno 

škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja aparata oz., ki bi izvirala iz aparatov, s čimer 

se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator tudi ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel 

udeleženec zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak. 

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove 

prodajno aktivnost. O tem mora organizator obvestiti udeležence preko spletnih strani: www.beko-
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si.com. V takšnem primeru organizator udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Organizator si 

pridružuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki 

na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradnega natečaja bo organizator udeležence 

obveščal na spletnih strani www.beko-si.com. 

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi s prodajno akcijo oz. uporabo teh pravil je dokončna 

in velja za vse udeležence. 

Organizator prodajne akcije ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi težav pri delovanju pošte, 

zaradi izgube pošiljk, napačno ali nečitljivo navedenih kontaktnih podatkov oz. kakršnih koli drugih 

tehničnih težav, zaradi katerih lahko pride do napak pri izvedbi nagradnega natečaja. 

Morebitne napake v delu in pri izvedbi prodajne akcije bo organizator reševal pravočasno in v skladu z 

ustaljeno poslovno prakso. Organizator ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila 

sodelovanja v prodajni akciji, ki jo ustvarja. 

Vsa morebitna vprašanja o nagradnem natečaju, reklamacijami ali vprašanji o nagradah lahko pošljete: 

- na poštni naslov organizatorja; 

- na elektronski naslov info@beko-si.com 

Pogoje prodajne akcije  je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo. 

Morebitne spore, nastale v zvezi s prodajno akcijo, bodo udeleženci in organizator reševali 

sporazumno, če to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 

 

V Ljubljani, 20.01.2020 


