
	   	  
	  

	   	   	  	   	  

                                                         
 
	  

 
 

Pravila nagradnog natječaja  „Tražimo Auris s najviše prijeđenih km“ 
 

Članak 1. ORGANIZATOR 
Organizator nagradnog natječaja  pod nazivom „Tražimo Auris s najviše prijeđenih km“ je Toyota Croatia d.o.o. 
  
Članak 2. SVRHA I IZVEDBA 
Nagradni natječaj organizira se u cilju nagrađivanja aktivnosti fanova Facebookstranice Toyota Hrvatska i promocijenovog 
Toyota Auris modela koji na tržište dolazi krajem lipnja. Nagradninatječaj nije organiziran u suradnji s Facebookom niti je 
podržan ilisponzoriran od strane Facebooka. Facebook ne preuzima odgovornost za uvjetenagradnog natječaja. 
Nagradni natječaj održava se putem Facebook objave na službenoj Facebookstranici Toyota Hrvatska. 
  
Članak 3. TRAJANJE NATJEČAJA 
Natječaj započinje u srijedu 27. svibnja i traje do 11. lipnja. 
  
Članak 4. PRAVO SUDJELOVANJA I UVJETI 
U nagradnom natječaju sudjeluju sve osobe koje su fanovi službene Facebookstranice Toyota Hrvatska i državljaniHrvatske, koji 
odgovore napostavljeno nagradno pitanje u komentar objave. Odgovor treba sadržavati fotografijuvlastitog Aurisa i broj 
pređenih kilometara u tekstualnom ili vizualnom obliku.U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici organizatora 
sa svojomužom porodicom. Sudionici nagradnog natječaja odriču se bilo kakvih pravnihzahtjeva od organizatora koji su 
posredno ili neposredno povezani sasudjelovanjem u nagradnom natječaju. 
Kupovina nije uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju. Nagrade nijemoguće prenijeti na drugu osobu. Nagrade u niti 
jednom slučaju nije mogućezamijeniti za drugu nagradu ili zahtijevati isplatu njene protuvrijednosti unovcu. 
  
Članak 5. KRITERIJ ODABIRA 
Kriterij odabira je broj prijeđenih kilometara. Nagradu osvaja fan čijiAuris model ima najviše prijeđenih kilometara. 
U slučaju da dva ili više fana imaju Auris s najvećim jednakim brojempređenih kilometara nagradu osvaja onaj koji je imao 
najbrži odgovor. 
  
Članak 6. NAGRADNI FOND 
Glavna nagrada je vikend s novim Auris modelomkoji dolazi krajem lipnja. 
  
Članak 7. OBJAVA DOBITNIKA 
Dobitnici će o nagradi biti obaviješteni odgovorom na komentar, s napomenomda se jave u privatne poruke fan stranice 
ToyotaHrvatska. 
  
Članak 8. ODUSTAJANJE OD NAGRADE 
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U slučaju da se dobitnik ne javi u privatne poruke unutar 7 radnih dana odobjave dobitnika smatra se da je odustao od nagrade, 
a glavna se nagradaprenosi na idućeg dobitnika.Ako želi dobitnik može odustati od nagrade. U tomse slučaju ista prenosi na 
idućeg dobitnika. 
  
Članak 9. PREUZIMANJE NAGRADE 
Dobitnik glavne nagrade bit će obaviješten o datumimai vremenu za preuzimanje i povratku novog Aurisa po dolasku modela 
na tržište. Uvjet zapreuzimanje nagrade od strane dobitnika je dokaz o vlasništvu Toyota Aurismodela te dokaz o prijeđenoj 
kilometraži. U slučaju da je dobitnik zasudjelovanje u nagradnom natječaju koristio neistinite podatke organizatorzadržava 
pravo oduzimanja nagrade. 
  
U Zagrebu, 27.5.2015. 
  
Toyota Croatia d.o.o. 


