
Pravila in pogoji za prejem vrednostnega voucherja v sklopu promocijske akcije Beko HarvestFresh 

(v nadaljevanju pravila) 

 

1. Organizator promocijskih aktivnosti 

BIG PARTNER d.o.o., Madžarska ulica 12, 1000 Ljubljana, matična številka: 8695555000, davčna 

številka: 56907931 (v nadaljevanju organizator) organizira promocijsko aktivnost "Beko HarvestFresh" 

(v nadaljevanju promocija) za kupce Beko hladilnikov s tehnologijo HarvestFresh (v nadaljevanju 

naprava). 

 

2. Obdobje trajanja promocijske dejavnosti 

Promocija poteka na območju Republike Slovenije v obdobju med 20. 6. in 4. 8. 2022. Datum na 

fiskalnem računu mora ustrezati trajanju promocijske aktivnosti. 

Organizator lahko odpove promocijsko aktivnost tudi pred iztekom promocijske aktivnosti brez 

navedbe posebnih razlogov, v tem primeru bo obvestilo objavljeno na spletnem mestu Beko (»Beko 

spletna stran«), ki bo štelo, da so stranke obveščene o preklicu promocije brez obveznosti obveščanja 

vsakega registriranega kupca. 

Organizator si pridržuje pravico do spremembe in/ali dopolnitve: pravil in pogojev sodelovanja, 

predmeta darila, trajanja promocijske aktivnosti ipd. brez navajanja posebnih razlogov, tako da bo 

obvestilo objavljeno na spletni strani Beko, pri čemer se bo kupec štel za obveščenega o 

spremembah/dopolnitvah, brez obveznosti obveščanja vsakega registriranega kupca. 

 

3. Darilo 

Če so izpolnjeni vsi pogoji, določeni s temi pravili, bo kupec naprave upravičen do naslednjega darila: 

Mercator kartica z naloženim dobroimetjem v 4 različnih vrednostih, končna vrednost je odvisna od 

maloprodajne vrednosti hladilnika. 

- Voucher 70 € za hladilnik z MPC med 519,99 €  in 599,99 €; 

- Voucher 90 € za hladilnik z MPC med 699,99 € in 839,99 €; 

- Voucher 120 € za hladilnik z MPC med 959,99 € in 1.069,99 €; 

- Voucher 150 € za hladilnik z MPC med 1.149,99 € in 1.299,99 €. 

Vrednostni voucher stranka prejme v obliki Mercator kartice z naloženim dobroimetjem, porabi pa ga 

lahko v vseh Mercatorjevih poslovalnicah po Sloveniji. Znesek stranka ne rabi porabiti v celoti pri enem 

nakupu, ampak ga lahko porablja po delih in različnih nakupih. Vrednostna kartica je veljavna 1 leto. 

Kupec omenjene naprave uveljavlja pravico do sodelovanja v promocijski aktivnosti in pravico do 

darila, če: 

• je napravo kupil na ozemlju Republike Slovenije v času od 20. 6. do 4. 8. 2022., 

• ima fiskalni račun naprave, v primeru nakupa na daljavo pa je veljavna podpisana pogodba o 

nakupu na daljavo, 

• je pravilno prijavil svoj nakup na način in v rokih, kot navaja 4. točka tega pravilnika. 

 



4. Obvezna registracija stranke 

Za uveljavljanje pravice do prejema darila je kupec naprave dolžan svoj nakup registrirati na spletnem 

mestu Beko https://www.beko-si.com/jamstvo/  najkasneje do 20. 8. 2022, medtem ko mora biti račun 

izdan najkasneje do 4. 8. 2022.  

Stranka registrira, izpolni ter naloži naslednje podatke in dokumente: 

• osebne podatke kupca (ime in priimek, naslov prebivališča, mesto, telefonska številka, e-

pošta); 

• podatke o prodajnem mestu, kjer je bila naprava kupljena, tj. naslov in ime trgovine; 

• za nakupe na prodajnih mestih - dobro vidna fotografija ali skeniran račun kupljene naprave in 

številka računa kupljene naprave.  

Fotografija/skeniran račun mora biti jasna, z vidno številko in datumom nakupa, sicer ne velja kot 

veljavno dokazilo o nakupu. 

Organizator zagotavlja, da so vsi zgoraj navedeni podatki potrebni za identifikacijo stranke in 

preprečevanje morebitnih nepravilnosti in zlorab ter za izpolnjevanje organizatorjevih davčnih 

obveznosti ter da bodo uporabljeni le in izključno v ta namen. Podatke lahko uporabimo tudi za 

namene oglaševanja ponudbe izdelkov, nagradnih promocij, popustov, ponudb ipd. (npr. 

»newsletter«), ki se šteje za neposredno trženje, pošiljanje e-pošte, besedilnih sporočil, pisem in drugih 

elektronskih sredstev, le če se stranka strinja. S temi dejanji podatki o identiteti kupca ne bodo prišli v 

last tretjih oseb, niti jih ne bodo kako drugače zlorabili. 

Za preverjanje in/ali dopolnitev vpisanih podatkov lahko organizator kontaktira stranko po telefonu ali 

pošlje obvestilo preko navedene elektronske pošte.  

Kupec je dolžan ob prijavi nakupa navesti vse zahtevane podatke. Za pravilno registracijo se bo štela le 

popolna registracija vseh zahtevanih podatkov.  

Kupec, ki je napravo kupil med promocijsko aktivnostjo, a se ni pravilno in pravočasno registriral, izgubi 

pravico do darila. 

 

5. Dostava daril 

Kupec, ki je predhodno izpolnil vse pogoje, predpisane s temi pravili, je upravičen do darila v skladu s 

3. točko teh pravil. 

Darilo bo kupcu dostavljeno na naslov, naveden ob kupčevi registraciji, v 30 (tridesetih) dneh od dneva 

ustrezne registracije. 

V primeru, da bo darilna pošiljka iz kakršnega koli razloga vrnjena, bo organizator poskušal vzpostaviti 

stik s stranko preko prijavljenega kontaktnega telefona. V primeru, da organizator stopi v stik s stranko, 

bo organizator poskušal ponovno dostaviti darilo na strankin prijavljen naslov. 

Če organizator s stranko ne vzpostavi telefonskega kontakta, ima kupec možnost osebnega prevzema 

darila v prostorih organizatorja v roku 10 dni od dneva, ko je bila pošiljka vrnjena. Po izteku tega roka 

se bo v primeru, da darila ne prevzame, štelo, da darila ni sprejel in ne more zahtevati, da se mu 

naknadno izroči. 

 

https://www.beko-si.com/jamstvo/


6. Obdelava osebnih podatkov 

Za prejem darila organizator zbira potrebne osebne podatke kupca – udeleženca promocijske 

aktivnosti v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov Evropske unije (GDPR) in Zakon o 

varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) Republike Slovenije. Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov 

udeležencev promocijskih aktivnosti in obliki soglasja za obdelavo podatkov za namene neposrednega 

trženja najdete na naslednji povezavi: https://www.beko-si.com/politika-zasebnosti-in-varovanja-

osebnih-podatkov/. S pisno zahtevo, poslano na naslov: Big Partner, d.o.o., Madžarska ulica 12, 1000 

Ljubljana, s pripisom »za GDPR«, ali na elektronski naslov gdpr@bigpartner.si lahko posameznik 

zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave, izbris osebnih podatkov ali 

lahko ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.  

 

7. Dodatne informacije 

Za vsa vprašanja in pomisleke se stranke lahko obrnejo na klicni center Beko na številko 01/309 3701 

(elektronski naslov: info@beko-si.com).  

 

https://www.beko-si.com/politika-zasebnosti-in-varovanja-osebnih-podatkov/
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