
 

 

Na temelju čl. 69. Zakona o igrama na sreću ( Narodne novine 87/09 i 35/13) te Pravilnika 

o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 08/10),  i uz suglasnost Ministarstva 

financija Rješenjem klasa: UP/I-460-02/20-01/99, URBROJ: 513-07-21-01-20-2 

od 14. veljače 2020.g., A1 Hrvatska d.o.o., Vrtni put 1, 10000 Zagreb, OIB: 29524210204 

(u daljnjem tekstu: Priređivač), donosi: 

 

 

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE  

"A1 Videoteka – pogledaj i osvoji!" 

 

Članak 1. 

 

 

Priređivač priređuje nagradnu igru pod nazivom "A1 Videoteka – pogledaj i osvoji!" (u 

daljnjem tekstu "Nagradna igra"). 

 

Članak 2. 

 

Svrha Nagradne igre je promoviranje proizvoda i usluga Priređivača, točnije  A1 Videoteke. 

 

Članak 3. 

 

Nagradna igra će trajati od 29. veljače do 27. ožujka  2020. godine. 

Nagradna igra  se sastoji od 4 nagradna kruga koji će se odvijati u razdoblju:  

- prvi krug od 29. veljače do 6. ožujka 2020. godine 

- drugi krug od 7. do 13. ožujka 2020. godine 

- treći krug od 14. do 20. ožujka  2020. godine. 

- četvrti krug od 21. do 27. ožujka  2020. godine. 

 

Članak 4. 

 

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republic i 

Hrvatskoj koji su korisnici usluge A1 Videoteke te koji za vrijeme trajanja nagradne igre 

iznajme sadržaj Videoteke u iznosu od najmanje 5,00 kn (u daljnjem tekstu "Sudionici"). 

 

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača sa svojom užom obitelji. 

 

Članak 5. 

 

Pravila nagradne igre bit će objavljena na stranici https://www.a1.hr/privatni/nagradn i-

natjecaji 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.a1.hr/privatni/nagradni-natjecaji
https://www.a1.hr/privatni/nagradni-natjecaji


 

 

Članak 6. 

 

Sve podatke prikupljene za vrijeme trajanja Nagradne igre Priređivač  će koristiti isključivo 

u svrhu ove Nagradne igre, tj. za potrebe uručivanja nagrade te će nakon toga podaci biti 

trajno obrisani. 

 

 

 

Članak 7. 

Izvlačenje nagrada odvijat će se sistemskim putem  i održat  će se u sjedištu Priređivača 

na adresi Vrtni put 1. Ispravnost izvlačenja nadgledat će tročlana komisija.  

 

Izvlačenje dobitnika za sva četiri kruga  kao i izvlačenje glavne nagrade održat će se 1. 

travnja 2020. godine  u 13 sati u nazočnosti komisije. 

O izvlačenju dobitnika  sačinit će se zapisnik. U svakom nagradnom krugu bit će nagrađen 

po 1 sudionik. Sudionici sva četiri kruga koji su ispunili uvjete iz čl. 4. ovih Pravila sudjeluju 

u izvlačenju glavne nagrade.  

 

Jedan sudionik može osvojiti samo jednu nagradu za cijelo vrijeme trajanja Nagradne igre. 

 

Članak 8. 

 

Dobitnici nagrada u ovoj nagradnoj igri obvezni su Priređivaču dostaviti sljedeće podatke 

u svrhu preuzimanja nagrade: 

- privolu za kontakt 

- broj telefona 

- adresu za dostavu nagrade 

 

Priređivač će kontaktirati dobitnike u roku od najviše 4 (četiri) dana u svrhu dogovora o 

preuzimanju nagrade. Priređivač  će nagradu dostaviti dobitniku putem preporučene pošte 

na adresu koju je Sudionik dostavio.  

 

Članak 9. 

 

Dobitnici svih nagrada bit će objavljeni na stranici https://www.a1.hr/privatni/nagradn i-

natjecaji po završetku nagradne igre.  

 

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze A1 d.o.o. prema dobitniku nagrade. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Članak 10. 

 

U ovoj nagradnoj igri biti će nagrađeno ukupno 5 (pet) Sudionika , po 1 (jedan) u 

svakom nagradnom krugu i 1 (jedan) sudionik za glavnu nagradu.  

- Dobitnik prvog kruga nagradne igre dobiti će jedan A1 Alpha crni mobilni telefon čije 

cijena iznosi 741,02 kn. 

- Dobitnik drugog kruga nagradne igre dobiti će jednu Cinestar Cinemas kartica u 

vrijednosti 100,00 kn te  CineStar TV Channels majicu u vrijednmosti 100,00 kn.  

– Dobitnik trećeg kruga nagradne igre dobiti će jedan Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 

crni  čija jedinična cijena iznos 1.484,94 kn. 

- Dobitnik četvrtog kruga nagradne igre dobiti će jednu Cinestar Cinemas kartica u 

vrijednosti 100,00 kn  te  CineStar TV Channels majicu u vrijednosti 100,00 kn.  

 

Glavna nagrada je jedan Samsung 43 UHD 4K Smart TV NU7192  čija je vrijednost 

2.575,00 kn. 

 

Ukupnu vrijednost nagradnog fonda iznosi:  5.200,96kn 

 

 

Članak 11. 

 

Sudionici koji sudjeluju u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u 

većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu 

zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. 

 

Maloljetnici nemaju imaju pravo sudjelovati u ovoj nagradnoj igri. 

 

Članak 12. 

 

Dobitnici svih nagrada bit će objavljeni na stranici https://www.a1.hr/privatni/nagradn i-

natjecaji po završetku nagradne igre.  

 

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze A1 d.o.o. prema dobitniku nagrade. 

 

Članak 13. 

 

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač  

nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se 

oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima. 

 

Članak 14. 

 

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. 

Članak 15. 

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist 

Hrvatskog crvenog križa. 



 

 

Članak 16. 

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski 

sud u Zagrebu. 

 

Za A1 Hrvatska d.o.o. 

 

___________________ 

 

 

 


