PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA „ZAŠTO ĆEŠ BAŠ TI DOBITI TV FOR FREE“
Članak 1. - Tvrtka i sjedište priređivača
Priređivač nagradnog natječaja je Totalna televizija d.o.o., OIB 80112273645, 10 000 Zagreb, Buzinski
prilaz 10 (u daljnjem tekstu: Total TV).
Članak 2. - Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja
Naziv nagradnog natječaja je " ZAŠTO ĆEŠ BAŠ TI DOBITI TV FOR FREE“. Nagradni natječaj Totalne
televizije d.o.o. traje od 06.09.2019. do 31.12.2019. godine.
Nagradni natječaj održavat će se na događanjima u Hrvatskoj na kojima će Total TV biti jedan od
sudionika.
Članak 3. - Svrha nagradnog natječaja
Svrha nagradnog natječaja je jačanje povezanosti s korisnicima u svrhu promidžbe branda Total TV.
Članak 4. - Uvjeti za sudjelovanje u nagradnom natječaju
Za sudjelovanje u nagradnom natječaju "" ZAŠTO ĆEŠ BAŠ TI DOBITI TV FOR FREE“ sudionik treba:
1. Na dobivenom letku napisati i odgovoriti na pitanje zašto ćeš baš ti dobiti TV for free
2. Letak je potrebno ubaciti u kutiju koja se nalazi u izložbenom prostoru Total TV-a.
3. Svaka osoba može sudjelovati u nagradnom natječaju više puta, ali može biti odabrana samo jedan
put.
4. Ispunjene forme zaprimaju se zaključno s 31.12.2019.
Članak 5. - Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju
Pravo sudjelovanja nemaju djelatnici Totalne televizije d.o.o., i članovi njihove uže obitelji te osobe
koje stalno poslovno surađuju s Totalnom televizijom d.o.o.
Članak 6. – Diskvalifikacija
Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika, za vrijeme trajanja
nagradnog natječaja, u sljedećim slučajevima:
1. Ukoliko se Sudionik koristi lažnim podacima kako bi sudjelovao u natječaju.
2. Iz nekog drugog razloga za koji Organizator procijeni da utječe na pravednost natjecanja.
Članak 7. - Nagradni fond
Nagradni fond osigurava Total TV, a uključuje 5x TV VOX LED 32YB500.
Nagradni fond čini isključivo proizvod naveden u Pravilima nagradnog natječaja. Dobitnik ih ne može
zamijeniti za novac ili druge proizvode i usluge.
Članak 8. - Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira
Ubacivanje ispunjene forme na način sukladan Članku 4 ovih pravila, Total TV komisija će odabrati
pet najkreativnijih odgovora od kojih će svaki osvojiti TV VOX LED 32YB500.
Članak 9. - Objava rezultata nagradnog natječaja
Popis dobitnika nagrada bit će objavljen na web stranici www.totaltv.hr najkasnije do 03.01.2020.
Dobitnici nagrada biti će obaviješteni o dobivenoj nagradi pismenim i usmenim putem na kontakt koji
su ostavili na ispunjenom letku.
Sve žalbe rješava Priređivač. U slučaju osnovanih žalbi, Priređivač se obvezuje da ih u što kraćem roku
otkloni i o tome obavijesti sudionike.
Članak 10. - Način i rok preuzimanja nagrada
Uputa kako podići nagradu koju osigurava Total TV (5x TV VOX LED 32YB500) biti će navedena uz
dobitnika na web stranici www.totaltv.hr
Dobitnik nagrade koju osigurava Totalna televizija d.o.o. će nagradu primiti na svoju kućnu adresu
najkasnije 30 radnih dana od dana objave prvih rezultata nagradnog natječaja.
Ako nagrada ne stigne na kućnu adresu dobitnika u roku od 30 radnih dana od objave finalnih rezultata
dobitnika, a dobitnik se u roku od narednih 60 dana ne javi da nagradu nije primio, Totalna televizija više
nije odgovorna za ne primitak nagrade i ne može tu žalbu uvažiti.
Navedeni rok isporuke može se produžiti samo ako dobitnik zbog objektivnih razloga ne može istu
preuzeti ili ako u navedenom roku priređivač nije u mogućnosti isporučiti nagradu zbog više sile.
Nagrade nije moguće zamijeniti za novac, drugu robu ili uslugu.
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Članak 11. - Nepodijeljene nagrade
U slučaju da se u nagradni natječaj uključi manji broj sudionika od broja nagrada predviđenih
nagradnim fondom, Priređivač zadržava pravo da dodijeli manji broj nagrada nego što je predviđeno
nagradnim fondom.
Članak 12. – Prava na objavu i vlasništvo medijskog sadržaja
Sudionici su suglasni ako postanu Dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresu i
snimljeni materijal Priređivač može koristiti u promidžbene svrhe putem svih medija bez naknade.
Dobitnike svih nagrada, objavit ćemo putem web stranice www.totaltv.hr. Lista dobitnika biti će javno
objavljena najkasnije do 03.01.2020.
Također, Priređivač zadržava sva prava na objavu i vlasništvo medijskog sadržaja koji proizlazi iz
uručenja nagrada dobitnicima. Dobitnik je obvezan u potpunosti surađivati s Priređivačem u vezi s
kreiranjem i objavom medijskog sadržaja proizašlog iz nagradnog natječaja i u vezi s nagradnim
natječajem.
Članak 13. - Način upoznavanja sudionika s pravilima nagradnog natječaja
Način sudjelovanja u nagradnom natječaju oglašava se na web stranici www.totaltv.hr
Članak 14. - Rješavanje spora
U slučaju spora između priređivača i sudionika nagradnog natječaja " ZAŠTO ĆEŠ BAŠ TI DOBITI TV
FOR FREE“ nadležan je Općinski sud u Zagrebu.
Članak 15. - Pravila nagradnog natječaja
Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s pravilima nagradnog natječaja. Pravila nagradnog
natječaja bit će objavljena na stranici www.totaltv.hr 06.09.2019.
Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s Pravilima zaštite privatnosti na web stranici
https://totaltv.hr/n390/Pravila-zastite-privatnosti prema kojima se osobni podaci sudionika koriste
samo u svrhe realiziranja nagradnog natječaja
Članak 16. - Mogućnost prekida nagradnog natječaja
Nagradni natječaj može se prekinuti jedino u slučaju više sile.
Članak 17. – Izmjene pravila
Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja.
* Totalna televizija d.o.o. poštuje Vašu privatnost te se obvezuje da niti u kojem slučaju neće koristiti
Vaše osobne podatke osim u svrhu objave rezultata nagradnog natječaja i postupka preuzimanja
nagrada. Popis nagrađenih uključivat će: ime, prezime i grad. Pravila zaštite osobnih podataka na
web stranici - https://totaltv.hr/n390/Pravila-zastite-privatnosti
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