
 
 

 

 

PRAVILNIK KAMPANJE IN PROGRAMA ZVESTOBE 

Kampanja „Nagrajujemo zvestobo“ 

1. NAZIV in TRAJANJE KAMPANJE  

1.1. Pravilnik se nanaša na Kampanjo, ki jo organizira in vodi podjetje Wienerberger d.o.o., s 

sedežem na naslovu Boreci 49, 9242 Križevci pri Ljutomeru in določa pravila sodelovanja.   

1.2. Kampanja traja od 01.01.2023 do 31.12.2023, na območju Republike Slovenije.  

1.3. Pravilnik bo z dnem začetka Kampanje objavljen na spletni strani podjetja Wienerberger: 

www.wienerberger.si    

2. VSEBINA KAMPANJE  

2.1. Predmet Kampanje je promocija vseh modelov Tondach strešnih oken, natančneje modelov, ki 

temelji na določenem številu vgradenj kateregakoli izmed modelov Tondach strešnih oken, v 

obdobju določenem v 1. točki tega pravilnika. Vsak izvajalec (fizična ali pravna oseba), v 

nadaljevanju izvajalec, ki vgradi določeno število Tondach strešnih oken, določenih v tem 

pravilniku, ima pravico pridobiti profesionalno ročno orodje.  

Tabela s pogoji, potrebnimi za osvojitev nagradnega paketa iz kampanje »Nagrajujemo zvestobo«. 

Št. vgrajenih 

Tondach strešnih 

oken 

Nagradni paket Orodje 
Ocenjena vrednost paketa  

(Cena z vključenim DDV) 

10 Paket 1 Aku vrtalnik/vijačnik 278,20 € 

15 Paket 2 

Set orodij: aku vrtalnik/vijačnik, 

sabljasta žaga, kotni brusilnik 655,60€ 

25 Paket 3 Aku žebljičar 689,30 € 

 

3. NAČIN VODENJA KAMPANJE 

• Področne vodje prodaje in projektno tehnični svetovalci podjetja Wienerberger, bodo 

izvajalcem podelili letake z informacijami o sodelovanju v Kampanji. Informacije o Kampanji 

bodo objavljene tudi na www.wienerberger.si.  

• Po zaključeni vgradnji Tondach strešnega okna (za sodelovanje v kampanji se šteje vgradnja 

Tondach strešnih oken, ki so bila kupljena na ali po začetku Kampanje, tj. 1.1.2023) morajo 

izvajalci, ki sodelujejo v kampanji obvestiti vodje prodajnih področij oziroma projektno 

tehnična svetovalca v podjetju Wienerberger o številu vgrajenih Tondach strešnih oken.  

• Področne vodje prodaje in projektno tehnični svetovalci podjetja Wienerberger potrdijo 

verodostjnost števila vgrajenih Tondach strešnih oken (na podlagi izhodnih računov trgovcev). 
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• Izvajalec glede na število vgrajenih Tondach strešnih oken uveljavlja pravico do izbire paketa 

orodja (kot je to določeno v tabeli 2. točke tega Pravilnika) in o tem pisno obvesti področno 

vodjo prodaje podjetja Wienerberger.  

• Izvajalec lahko izbere paket nižje vrednosti, kot mu priprada, ne more pa izbrati paketa višje 

vrednosti.  

• Področni vodja prodaje osvojeni nagradni paket preda izvajalcu, ki mora ob prevzemu 

podpisati izjavo o prevzemu paketa.  

4. SPREMEMBA PRAVIL: PREKINITEV ALI PODALJŠANJE KAMPANJE  

4.1. Wienerberger d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli med trajanjem Kampanje spremeni ta 

Pravilnik, zavezuje pa se o tem obvestiti sodelujoče z objavo sprememb na spletni strani 

www.wienerberger.si.  

4.2. Wienerberger d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli med trajanjem Kampanje, Kampanjo 

ukine, prekine ali podaljša, zavezuje pa se o tem obvestiti sodelujoče z objavo na spletni strani 

www.wienerberger.si.  

3.3. Spremembe pravil ali veljavnosti Kampanje ne bodo vplivale na že oddana naročila in tista, ki v 

času sprememb še niso bila izvršena.   

5. KONČNE DOLOČBE  

5.1. Pravilnik Kampanje bo na spletni strani www.wienerberger.si objavljen in dostopen za celotno 

obdobje trajajnja Kampanje.  

5.2. S sodelovanjem v tej Kampanji sodelujoči izjavljajo, da razumejo in se strinjajo s pravili tega 

Pravilnika.   

5.3. Pravila Kampanje so v skladu s Pogoji poslovanja, Izjavo o varovanju osebnih podatkov in 

Politiko piškotov (eng. cookies) objavljena na spletni strani www.wienerberger.si.  

5.4. Spori med Wienerberger d.o.o. in sodelujočimi v Kampanji se bod reševali sporazumno. Če to ni 

mogoče, bo spore reševalo za to pristojno sodišče.  

5.5. Wienerberger d.o.o ima pravico sprejeti vse potrebne ukrepe v primeru poskusa goljufije, 

zlorabe ali drugega zlonamernega poskusa, ki bi lahko negativno vplival na potek in podobe 

Kampanje ter spletne strani www.wienerberger.si.   

5.6. Za vse informacije ali novosti o Kampanji se lahko, poleg področnih vodij prodaje in projektno 

tehničnih svetovalcev, obrnete tudi na kontakt podjetja Wienerberger d.o.o. na elektronski naslov: 

office.si@wienerberger.com, odgovore lahko pričakujete med delovnim časom, od ponedeljka do 

petka, med 7. in 15. uro.  
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