
Z nakupom filtrov filtron 
do nagrad

promocija
ali ste ljubitelj nogometa?

Potem nikar ne zamudite priložnosti videti 
najboljše nogometaše sveta v akciji!

Z nakupom filtrov FILTRON lahko 

osvojite vstopnico za nogometno tekmo 

v CHAMPIONS LEAGUE, v enem od 

največjih evropskih mest. Vaše stroške 

krije WIX-FILTRON Sp. z o.o.

akcija traja

Od 01.03.2014.

dO 30.06.2014.



1. WIX-FILTRON Sp. z o.o. in I.S.T., d.o.o. Ljublja-
na, sta organizatorja promocije.

2. Promocija poteka med 01.03.2014 in 
30.06.2014.

3.	 Kupujte	filtre	FILTRON	pri	I.S.T.,	d.o.o.,	Ljublja-
na in osvojite nagrade.

4.	 V	času	trajanja	promocije	bodo	vsi,	ki	bodo	ku-
pili	filtre	znamke	FILTRON	v	minimalni	vrednosti	
250€	ali	več,	dobili	nagrado	FILTRON	USB	ključ	
8GB.	Podelitev	nagrad	se	začne	11.08.2014.

5.	 Za	 pridobitev	 nagrade	mora	 udeleženec	 pro-
mocije	 izpolniti	 promocijski	 kupon,	 označiti	
nagrado, dopisati naziv podjetja, ime in prii-
mek,	naslov	in	lastnoročni	podpis	in	kupon	po-

slati na naslov podjetja I.S.T., d.o.o., Ljubljana, 
Litijska 261a,1261 Ljubljana – Dobrunje.

6. Zadnji rok za oddajo kupona je 07.07.2014  
(velja	datum	poštnega	žiga).

7.	 S	podpisom	na	kuponu	se	udeleženec	promoci-
je strinja, da bo organizator zbiral in obdeloval 
osebne podatke z namenom realizacije promo-
cijske akcije podjetja I.S.T., d.o.o., Ljubljana.

8. V primeru, da katere od nagrad v promo-
cijskem letaku ni na voljo, zaradi razlogov,  
ki niso odvisni od organizatorjev, ima organi-
zator pravico do manjših sprememb lastnosti 
nagrade ali zamenjavo nagrade z drugo nagra-
do enake vrednosti in kakovosti.

1.	 Dva	voucherja	(kupona),	ki	omogočata	dvema	
izbrancema  potovanje in ogled nogometne 
tekme	CHAMPIONS	LEAGUE	v	enega	od	naj-
večjih	evropskih	mestih	(s	plačanimi	stroški).

2.	 Lahko	 zadanete	 dve	 vrsti	 voucherjev	 (kuponov).	
Nagrade bodo razdeljene med tiste stranke,  
ki	bodo	kupile	filtre	FILTRON	v	skupni	vrednosti	vsaj	
22	000	€.	Dve	stranki,	ki	bosta	kupili	največ	(naj-
manj	22	000	€),	bosta	prejeli	voucher	(kupon)	po-
tovanje in ogled nogometne tekme CHAMPIONS 
LEAGUE	v	enem	od	največjih	evropskih	mest	(s	pla-
čanimi	stroški;	hotel,	letalska	karta,	vstopnica).

3.	 Datum	 tekme	 (september/oktober)	 bo	potrjen	
s strani	organizatorja,	takoj,	ko	bo	datum	dolo-
čila	CHAMPIONS	LEAGUE.

4.	 Končni	 seznam	 nagrajencev,	 ki	 bodo	 pre-
jeli	 voucher	 (kupon),ki	 omogoča,	 udeležbo	
na potovanju in ogled tekme CHAMPIONS  
LEAGUE	bo	objavljen	31.08.2014.

5. WIX-FILTRON Sp. z o.o. in I.S.T., d.o.o. si pridr-
žujemo	pravico	do	spremembe	datuma	tekme	

(zaradi morebitnih razlogov na katere obe po-
djetji	nimata	vpliva).

6. WIX-FILTRON Sp. z o.o. in I.S.T., d.o.o. ne omo-
gočata	 zamenjave	 vrednosti	 voucherja	 (ku-
pona)	 za	 gotovino	 ali	 za	 materialne	 dobrine	
v primeru	zavrnitve	nagrade	ali	neudeležbe	na	
potovanju in ogledu nogometne tekme.

7. V primeru, da stranka odstopi od prejema voucherja 
(kupona),	s	katerim	si	pridobi	pravico	za	ogled	tek-
me, se ta pravica prenese na naslednjo stranko 
z	največjo	vrednostjo	nakupov	FILTRON	filtrov.

8. Stranka, ki odstopi od prejema voucherja 
(kupona)	 si	 lahko	 izbere	 nagrade	 iz	 kataloga	
nagrad sorazmerno glede na vrednost opravl-
jenih	nakupov	filtrov	FILTRON.

9.	 V	primeru,	da	bosta	dve	ali	več	strank	dosegli	
enako	vrednost	nakupov	filtrov	FILTRON	in	tako	
ne	bo	mogoče	 izbrati	 zmagovalca,	bo	datum,	
ko	bo	dosežena	določena	vrednost	nakupa	kl-
jučnega	pomena.	Stranka,	ki	bo	prej	dosegela	
vrednost bo dobila kupon.

glavna nagrada

pravila promocije



nagrade glede na skupno 

vrednost nakupov

Tablični
	računa

lnik

6 500 €

Digitalna 

kamera

3 000 €

FILTRON dvodelna 

delovna obleka 

	(M,	L,	X
L,	XXL)

750 €

Visokot
lačni	čis

tilec

4 000 €

Daljinsko voden 

helikopter

2 000 €

1x	FILTR
ON	flis	

jakna	(m
oška	in	ž

enska)	

M, L, XL, XXL, XXXL

500 €



Nogom
eta	žog

a

400 €

FILTRON
	8GB	

USB	klju
č

250 €

kupon
(izpolnite,	izrežite,	pošljite):

Ime	podjetja:

Naslov:

Ime	in	priimek:

Izbrana	nagrada:

Podpis

I.S.T.,	d.o.o.,	Ljubljana,	Litijska	cesta	261a,	1261	LJUBLJANA-DOBRUNJE,	SLOVENIJA
tel.:	00386/1/542-80-80,	fax:	00386/1/542-81-00,	www.ist.si


