Upravni organ družbe SPAR SLOVENIJA d.o.o. je na svoji seji dne 4.11.2021 sprejel
PRAVILA PRODAJNE AKCIJE
» TOČKE ZVESTOBE LEGO«
1. člen
Po teh pravilih prireja SPAR SLOVENIJA d.o.o., Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju Spar) prodajno akcijo v reklamne namene na področju Republike Slovenije (v
nadaljevanju prodajna akcija).
2. člen
Prodajna akcija je prodajna akcija v reklamne namene. Prodajna akcija poteka od 10.11.2021
– 15.1.2022 pri čemer se točke zbirajo od 10.11.2021 do vključno 31.12.2021, zbirne kupone
pa je mogoče unovčiti do 15.1.2022 oz. do razprodaje zaloge.
3. člen
Prodajna akcija poteka z zbiranjem TOČK ZVESTOBE v vseh trgovinah Spar, Interspar,
določenih Spar Partner, ter restavracijah Interspar, in sicer od 10.11.2021 do vključno
31.12.2021. Po eno točko zvestobe prejme vsak kupec za vsak nakup v navedenih trgovinah
in restavracijah, ki ob plačilu pokaže SPAR plus kartico in opravi nakup v znesku nad 10
EUR (na primer: nakup v znesku od 10,00 do 19,99 EUR = 1 točka, od 20,00 do 29,99 EUR
= 2 točki itd.) Spar si pridružuje pravico, da na določen dan v času trajanja akcije izdaja po
dve točki za vsak nakup nad 10,00 EUR (na primer: nakup v znesku od 10,00 do 19,99 EUR
= 2 točki, od 20,00 do 29,99 EUR = 4 točke itd.). V znesek za pridobitev točk zvestobe se ne
upoštevajo nakupi tobačnih izdelkov, začetnih formul in SPAR darilnih kartic. Vsaka točka
zvestobe se prejme v obliki nalepke, ki se kupcu izroči na blagajni ob samem nakupu. Točke
(nalepke) iz preteklih akcij TOČKE ZVESTOBE niso veljavne. Točke zvestobe se priznajo
samo ob opravljenem nakupu, kar pomeni, da se naknadno oddani ali poslani računi ne bodo
upoštevali.
4. člen
Kupci bodo ob obisku ali nakupu v trgovinah Spar in Interspar ter restavracijah Interspar
prejeli zbirni kupon (videz kupona je razviden iz priloge 1), ki je sestavni del teh pravil, na
katerega bodo ob posameznih nakupih in ob pogojih, navedenih v prejšnji točki teh pravil,
prilepili zbrane točke zvestobe, ki jih bodo prejeli na blagajni posamezne trgovine Spar ali
Interspar oziroma restavracije Interspar. Ko bo kupec zbral 3, 5 ali z točk zvestobe (odvisno
od izdelka), mu bo s tem omogočen nakup enega od ponujenih izdelkov znamke LEGO
po ceni zvestobe. Seznam izdelkov s potrebnim številom točk je prav tako naveden v prilogi
1, ki je sestavni del teh pravil. Spar si pridružuje pravico, da v času prodajne akcije izbor
izdelkov dopolni še z dodatnimi izdelki, za katere bodo veljala enaka pravila kot za izdelke, ki
so v trgovini že ob začetku akcije. Izdelke blagovne znamke LEGO, ki jih bo moč s
predložitvijo zbirnega kupona kupiti po nižji ceni zvestobe, bodo tudi v redni prodaji, po
rednem ceniku.

5. člen
Pravila so obvezujoča za Spar, vse zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z
prodajno akcijo, ki je predmet tega pravilnika (v nadaljevanju prireditelj), ter za udeležence
prodajne akcije (kupce), ki z zbiranjem točk zvestobe na zbirnem kuponu priznavajo ta
pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.
6. člen
Udeleženec prodajne akcije (kupec) je vsaka fizična ali pravna oseba, ki z nakupi v skladu s
tem pravilnikom zbira točke zvestobe na zbirnem kuponu.
Upoštevani bodo vsi zbirni kuponi z zadostnim številom zbranih točk zvestobe, ki bodo na
blagajnah trgovin Spar in Interspar predloženi najkasneje do 15.1.2022 oz. do razprodaje
zalog.
7. člen
Pravico do nakupa enega od izdelkov LEGO po ceni zvestobe, skladno s prilogo 1 teh pravil,
pridobi vsak udeleženec (kupec), ki najkasneje do 15.1.2022 oz. do razprodaje zalog na
blagajni katerekoli trgovine Spar ali Interspar ali Spar partner predloži pravilno izpolnjen
zbirni kupon z zadostnim številom zbranih točk zvestobe.
8. člen
Zbranih točk oz. kupljenega izdelka po nižji ceni zvestobe ni možno zamenjati za gotovino.
9. člen
Število LEGO izdelkov je omejeno - 70.208 kom.
Ko bo zaloga izdelkov pošla kuponov več ne bo mogoče unovčevati.

10. člen
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi s prodajno akcijo, je pristojno sodišče v Ljubljani.
11. člen
Ta pravila veljajo od 11.11.2020 oz. od dneva izdaje reklamnega časopisa družbe SPAR
SLOVENIJA d.o.o. .
V Ljubljani dne, 4.11.2021
SPAR SLOVENIJA d.o.o.

