ПРАВИЛА ЗА НАГРАДНА ИГРА „ Прегледај го возилото и освои Сава мoтоцикл! “
ЧЛЕН 1: ОРГАНИЗАТОР
Организатор на наградната игра „ Прегледај го возилото и освои Сава мoтоцикл!“ (во
понатамошниот текст „Наградна игра“) е САВА СТЕЈШН ДООЕЛ Скопје, ул.Загребска бр.28Б лок.20,
со ЕМБС 7005350 и застапувано од Управителот Илија Николовски (во понатамошниот текст:
„Организатор“) во согласност со овие официјални правила на Наградната игра (во натамошниот
текст: „Официјални правила“).
ЧЛЕН 2: ОФИЦИЈАЛНО ИМЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА
Официјалното име на Наградната игра е „ Прегледај го возилото и освои Сава мoтоцикл!
ЧЛЕН 3: ТЕРИТОРИЈА
Наградната игра ќе се приредува на територијата на Република Северна Македонија во станицата
за Технички преглед Сава Стејшн Брвеница, ул. Маршал Тито бр.163, Брвеница.
ЧЛЕН 4: ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА
Наградната игра ќе започне од 15.06.2022 и ќе трае до 15.09.2022 година.

ЧЛЕН 5: ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ
Наградната игра има за цел рекламирање на станицата за технички преглед и зголемување на
бројот на нови клиенти.

ЧЛЕН 6: ПРАВО НА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА
Право за учество во Наградната игра имаат сите полнолетни физички лица - државјани на Република
Северна Македонија (лица со и над 18 годишна возраст), секој граѓанин кој ќе изврши преглед на
своето моторно возило во станицата за Технички преглед Сава Стејшн Брвеница.
Едно физичко лице може да учествува во наградна игра неограничен број пати, односно доколку
поседува повеќе моторни возила и за секое од нив одделно изврши технички преглед во Сава
Стејшн Брвеница . Во наградната игра не смеат да учествуваат врботените во Сава стејшн, Сава
осигурување, Сава пензиско друштво и членовите на нивните потесни семејства, како и лица
ангажирани со агентски договори од страна на Сава осигурување.

ЧЛЕН 7: МЕХАНИЗАМ ЗА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА
Квалификуван учесник во наградната игра е секое она лице кое во периодот во кој ќе се одвива
наградната игра ќе изврши технички преглед на моторно возило во станицата за технички преглед
на Сава Стејшн – Брвеница, Општина Брвеница. При плаќање на услугата добива специјално
изработен купон во кој треба да внесе податоци:
Име и презиме за физички лица ( според сообраќајна дозвола), email, телефон за контакт број на
фискала сметка од извршениот технички преглед за физички лица како и поле за дозвола за
користење на личните пдатоци. Исто така на задниот дел на купонот ќе бидат наведени кратките
информации за наградниот фонд и извлекувањето, како и потсетување на учесниците за чување на
фискалната сметка.
Пополнетиот купон е потребно да го стави во специјално изработена кутија, која ќе биде поставена
во непосредна близина на шалтерот за наплата и доделување на купони. Купоните ќе можат да се
внесат во специјално изработена кутија во период од 15.06.2022 год до 15.09.2022 год до 16:00
часот.
Извлекувањето ќе биде спроведено на 19.09.2022 год.
ЧЛЕН 8: НАГРАДИ ОД НАГРАДНАТА ИГРА
Наградната игра ги нуди следните награди:

Тип на награда

Количина

Единечна цена +ДДВ

RFGAV05 Orbit 50 Општа 49,5CM3/2.35
WXMX334 KW
030E

1

78.813.56+18% ДДВМКД

Количините на наградите од Наградната игра се ограничени и нема да бидат доделени повеќе
награди од оние кои се претходно определени.
Вкупниот број на награди е 1 мотоцикл , а вкупната вредност на наградниот фонд е 93.000,00МКД.
ЧЛЕН 9: ИЗВЛЕКУВАЊЕ НА НАГРАДИТЕ

Извлекувањето на наградата ќе се врши по завршување на наградната игра на 19.09.2022 година во
12:00 часот, во специјална кутија во која се собираат пополнетите купони за учество, се запечатува
од страна на комисијата определена од организаторот на наградната игра и се чува во посебна
просторија во Станицата за технички преглед. На денот на извлекувањето, истата се отвара и се
врши доделување на наградата по пат на извлекување на пополнетите купони во кутијата.
Извлекувањето ќе се врши рачно во Сава стејшн – Брвеница со адреса на ул. Маршал Тито бр.163,
Брвеница , пред комисија за надзор назначена од организаторот на наградната игра.

ЧЛЕН 10: ИЗВЕСТУВАЊЕ И ПОДИГНУВАЊЕ НА НАГРАДИТЕ
Добитникот на награда ќе биде објавен веднаш јавно, а најдоцна во рок од три дена од денот на
извлекувањето на наградите во најмалку еден дневен весник, веб страницата и социјалните
медиуми : https://mk.sava.insure/mk-mk/sava-station/, https://www.facebook.com/sava.mk, linkedin и
Instagram страниците.
По конечна реализација на сите награди престануваат сите обврски на Организаторот на Наградната
игра спрема добитниците.

ЧЛЕН 11: ВЕРИФИКАЦИЈА НА КВАЛИФИКУВАНОСТ И ПРАВО НА УЧЕСТВО
Наградата ќе биде доделена лично на добитникот во просториите на организаторот на наградната
игра ул. Маршал Тито бр.163, Брвеница, најдноцна во рок од 60 дена од денот на објавувањето на
добитникот.
Вработените кај Организаторот како и членовите на нивните потесни семејства немаат право да
учествуваат во наградната игра

ЧЛЕН 12: ДАНОЦИ, ЗАМЕНИ, ПРЕНОС И ОДГОВОРНОСТ КОН НАГРАДАТА
Организаторот е одговорен за сите даноци, надоместоци или одговорности поврзани со наградата,
вклучувајќи и персонален данок за секоја награда која поединечно го надминува износот од
5,000.00 денари.
Наградите не се пренесуваат ниту се препишуваат пред претходно доделување на истите.

ЧЛЕН 13: КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Организаторот има право личните податоци на добитниците да ги користи во своите идни
маркетинг активности по претходно добиена писмена согласност од страна на добитникот за
користење на неговите лични податоци.
Доколку добитникот не сака неговите лични податоци да бидат искористени за горенаведените
активности, може да прати допис до Организаторот, врз основа на кој неговите/нејзините лични
податоци ќе се исклучат од понатамошно користење во такви цели.

ЧЛЕН 14: ПРАВО НА ПРИГОВОР
Незадоволниот учесник во Наградната игра има право во рок од 3 (три) дена од денот на објавување
на списокот на добитници да поднесе приговор во писмена форма до Организаторот на Наградната
игра, кој е должен во рок од 3 (три) работни дена писмено да одговори на добиениот приговор.
ЧЛЕН 15: ОТКАЖУВАЊЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА
Организаторот има право да ја откаже Наградната игра во било која фаза, со поднесување на
образложено барање и по добивање на одобрение од Министерството за финансии и да ја извести
јавноста преку дневниот печат, доколку настапи штетна последица предизвикана со кривично дело
или поради делување на виша сила.
ЧЛЕН 16: ОТСTРАНУВАЊЕ НА ЕВЕНТУАЛНИ СПОРОВИ ЗА НАГРАДНАТА ИГРА
Во случај на спор помеѓу Организаторот и учесниците истиот ќе се решава спогодбено преку
медијација или на друг мирен начин, а во случај кога тоа не е можно ќе решава стварно надлежен
суд во Скопје.
ЧЛЕН 17: ЗАПОЗНАВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ СО ПРАВИЛАТА НА НАГРАДНАТА ИГРА
Пред почетокот на наградната игра, а по добивање на согласност од Министерството за финансии,
Правилата на Наградната игра во целост ќе бидат објавени на веб сајтот на Организаторот
https://mk.sava.insure/mk-mk/sava-station/ и делумно објавени на рекламниот материјал наменет
за промовирање на наградната игра.
ЧЛЕН 18: ПРОМОЦИЈА НА НАГРАДНАТА ИГРА
За промоција на Наградната игра ќе бидат користени следниве канали на комуникација:

•
•
•
•

1. Рекламни објави на Facebook и Инстаграм профилот на организаторот
2. Интерактивни банери на веб страници
3. Флаери и постери во експозитурите
4. Рекламни пораки на веб сајтот
ЧЛЕН 19: ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Со исполнување на Правилата за учество во Наградната игра корисниците ги прифаќаат одредбите
од овие правила. Овие Правила ќе се применуваат по добивање на согласност од Министерот за
финансии на Република Северна Македонија, а пред започнувањето на наградната игра, а ќе важат
до завршувањето на Наградната игра, односно до завршувањето на рокот за подигнувањето на
наградите.

САВА СТЕЈШН ДООЕЛ СКОПЈЕ
Управител
Илија Николовски

