
PRAVILA NAGRADNE IGRE "BUDITE MAŠTOVITI I OSVOJITE NAGRADU!" 

Članak 1. 

Priređivač nagradnog natječaja pod nazivom "Budite maštoviti i osvojite nagradu!", u daljnjem 

tekstu je tvrtka MOTO-RIS d.o.o., Oreškovićeva 3b, 10000 Zagreb, Hrvatska.  

Nagradni natječaj priređuje se u cilju promidžbe usluga tvrtke MOTO-RIS d.o.o.. 

  

Članak 2. 

Nagradni natječaj se održava u razdoblju od 16.01.2012. do 31.01.2012.  

Dobitnik će biti obavješten e-mailom ili privatnom porukom na Facebooku te će proglašenje istog biti 

objavljeno na Facebook stranici "MOTO-RIS" i web stranici www.moto-ris.hr 07.02.2012. 

  

Članak 3. 

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe koje su gradani 

Republike Hrvatske, posjeduju važeću vozačku dozvolu te su registrirane na društvenoj mreži 

„Facebook" (na web-stranici http://www.facebook.com). 

  

Članak 4. 

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je poslati što kreativniji i originalni slogan za 

zastupstvo Mitsubishija za područje Istarske županije na email info@moto-ris.hr i obvezno navesti 

svoje ime i prezime, adresu i kontakt. Više podataka o sloganu za zastupstvo drugog auto brenda na 

www.moto-ris.hr  

  

Članak 5. 

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.  

  

Članak 6. 

Nagradu za sudionike u nagradnom natječaju osvojit će 1 (jedna) osoba.  

Nagrada je vikend vožnja vozilom Mitsubishi ASX uz plaćen jedan spremnik goriva. Vikend vožnja 

uključuje preuzimanje automobila u petak u kasnijim popodnevnim satima i vraćanje automobila u 

ponedjeljak do 10 sati. 

Nagradu je moguće iskoristiti zaključno sa 20. lipnja 2012. godine. 

Nagradu nije moguće zamijeniti za novac niti drugi proizvod. 

 

Članak 7. 

Nagradni natječaj može se prekinuti u bilo kojem trenutku u slučaju da nastupe okolnosti za koje 

Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.  

 

 



Članak 8. 

Svaki sudionik koji pošalje slogan jamči da je on jedini idejni stvaratelj slogana te da isti nije kopirao 

niti preuzeo iz nekog drugog izvora. 

Svaki sudionik nagradnog natječaja trajno se odriče intelektualnih prava i eventualno stjecanje drugih 

srodnih prava, a koja proizlaze iz ovog nagradnog natječaja. 

 

Članak 9. 

Ukoliko Priređivač ne prihvati niti jedan ponuđeni slogan, organizirat će novi nagradni natječaj ili isti 

osmisliti sam. 

 

Članak 10. 

Sudionik koji sudjeluje u nagradnom natječaju prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.  

  

Clanak 11. 

U slučaju spora izmedu Priređivača i sudionika ovog nagradnog natjecaja nadležan je Općinski sud u 

Zagrebu. 

 

 

Za Priređivača: 

MOTO-RIS d.o.o. 

Oreškovićeva 3b 

10 000 Zagreb 


