SPLOŠNA PRAVILA PRODAJNE AKCIJE »WENGER«
1. člen
(prireditelj)
Ta splošna pravila (v nadaljevanju: Pravila) urejajo potek prodajne akcije WENGER (v
nadaljevanju: akcija), ki jo prireja Manufaktura d.d., Sedejeva ulica 6, 5000 Nova Gorica, MŠ:
5025168000, ID za DDV: SI52304680, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici pod vložno št. 1-00065/00, z osnovnim kapitalom 982.226,82 EUR (v nadaljevanju:
prireditelj).
2. člen
(čas trajanja prodajne akcije)
Prodajna akcija poteka od 13.6.2016 do vključno 29.10.2016, pri čemer se žigi za popust
zbirajo do vključno 29.10.2016, zbirne kupone je mogoče unovčiti do vključno 29.10.2016.
Prodajna akcija je prodajna akcija v reklamne namene.
3. člen
(sodelujoči)

V akciji lahko sodelujejo fizične osebe (kupci), ki z nakupi v skladu s tem pravilnikom zbirajo
žige na zbirnem kuponu in izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje v akciji, kot to določajo ta
Pravila.
4. člen
(pogoji za sodelovanje)
Sodelujoči lahko sodelujejo v akciji med 13.6.2016 in 29.10.2016 z zbiranjem žigov, ki jih
prejmejo z nakupi v Manufakturinih trgovinah.
Sodelujoči, ki so imetniki Manufakturine kartice zaupanja, sodelujejo v akciji pod ugodnejšimi
pogoji kot ostali sodelujoči. Prvi žig imetnikom Manufakturine kartice zaupanja podarimo.
Izbrane izdelke Wenger, ki jih bo mogoče s predložitvijo izpolnjenega zbirnega kupona kupiti
po akcijski ceni, bodo v času trajanja prodajne akcije na prodajnih mestih Manufakture d.d.
tudi v redni prodaji po redni prodajni ceni.
5. člen
(zbiranje in koriščenje žigov)

Sodelujoči zbira žige v zbirnem kupončku, izdanem s strani Manufakture d.d. in dostopnem
na prodajnih mestih Manufakture d.d.. Sodelujoči prejme žig zgolj ob izdaji računa ob
nakupu, kot ga opredeljuje ta člen. Sodelujoči ne more pri prireditelju uveljavljati več računov
skupaj teh zahtevati števila žigov, ki ustreza seštevku zneskov na teh računih. Zbirni
kuponček je brezplačen.
20€ nakupa = 1 žig
Ko sodelujoči zbere zadostno število žigov, ki se zahtevajo za nakup izdelka s pripadajočim
popustom, predloži zbirni kuponček z žigi na kateremkoli prodajnem mestu Manufakture d.d.,
in sicer v obdobju med 13.6.2016 do vključno 29.10.2016 oziroma do razprodaje zalog
izdelkov.
S predložitvijo zbirnega kupončka z žigi kupec poda soglasje k danim Pravilom in
seznanjenost z njihovo vsebino.

V primeru, da prvo prodajno mesto, na katerem želi sodelujoči izkoristiti žige, trenutno nima
na zalogi želenih izdelkov, bo prireditelj na to opozoril sodelujočega in:
-ga napoti na najbližje prodajno mesto, ki ima želene izdelke na zalogi ali
-se z njim dogovori, da bo želene izdelke na prodajno mesto dobavil v dogovorjenem roku.
6. člen
(omejitev prirediteljeve odgovornosti)

Prireditelj ne odgovarja za izvedbo akcije in škodo iz razlogov, navedenih v Pravilih:
-če izvajanje akcije prepovejo ali preprečijo državni organi ali nosilci javnih pooblastil;
-ki je posledica ravnanj dobavitelja izdelkov (npr. nedobava izdelkov ter druge kršitve
pogodbenih obveznosti v razmerju do prireditelja);
-v drugih primerih višje sile, ki onemogočajo izvedbo te akcije;
-če med akcijo potečejo zaloge enega ali več izdelkov (npr. zaradi nadpovprečnega
povpraševanja).

Prireditelj bo o nastopu okoliščin iz prejšnjega odstavka obvestil sodelujoče preko svoje
internetne strani: www.manufaktura.si.
7. člen
(bistveno spremenjene okoliščine)

V primeru bistveno spremenjenih okoliščin (zlasti: zamude pri dobavi izdelkov s strani
dobavitelja in/ali nadpovprečnega povpraševanja po izdelkih) si bo prireditelj prizadeval ta
Pravila pravično spremeniti. V primeru spremembe Pravil bo prireditelj o tem obvestil vse
sodelujoče prek svoje internetne strani in po objavi izvedel oz. dokončal akcijo na osnovi
novih Pravil (npr. podaljšal trajanje akcije, obdobje koriščenja žigov ipd.)
8. člen
(končne določbe)

Veljavna Pravila, kakor tudi vse morebitne spremembe in dopolnitve le teh, so objavljena v
slovenskem jeziku na www.manufaktura.si.
Pravila veljajo od 13.6.2016 do vključno 29.10.2016 oz. do razprodaje zalog izdelkov,
najkasneje pa do 31.12.2016.
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s temi Pravili, velja relevantno pravo Republike Slovenije.
V primeru morebitnih sporov na podlagi teh Pravil, je pristojno sodišče v Novi Gorici.
V Novi Gorici, junij 2016

