
Eurospinov promotivni program „SIMPSONS VIBEEZ” 
 

Opći uvjeti 
 
Eurospin Italia S.p.A., Via Campalto 3/d, 37036 San Martino Buon Albergo (VR), Italija  –  PDV id. broj IT 
02536510239 u suradnji s EUROSPIN Hrvatska d.o.o., Josipa lončara 3, 10090 Zagreb – PDV id. 
62357811032 (u daljnjem tekstu „Priređivač“) organizira predmetnu inicijativu pod nazivom „SIMPSONS 
VIBEEZ” (u daljnjem tekstu „Promotivni program“ ili „Inicijativa“). 
 
U promotivnom programu mogu sudjelovati svi potrošači koji potroše najmanje 25,00 € (188,36 kn) na 
prodajnim mjestima Eurospina u Hrvatskoj koja sudjeluju u promotivnom programu, odnosno, na onim 
prodajnim mjestima u kojima se nalaze promotivni materijali koji prikazuju „SIMPSONS VIBEEZ“. U 
promotivnom programu ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača, članovi njihove uže obitelji, 
predstavnici te bilo koja osoba koja je profesionalno povezana s ovim promotivnim programom. 
 
Sudjelovanjem u promotivnom programu smatra se da svi potrošači prihvaćaju obvezujuće opće uvjete. Ovi 
opći uvjeti dostupni su na prodajnom mjestu promotivnog programa.  
 

1. Razdoblje trajanja  
Promocija je valjana samo za vrijeme sljedećih datuma promocije:  
  

• Subota, 18. ožujka 2023. 

• Subota, 25. ožujka 2023. 

• Subota, 1. travnja 2023. 

• Subota, 8. travnja 2023. 

• Subota, 15. travnja 2023. 

• Subota, 22. travnja 2023. 
 

(u daljnjem tekstu „Datumi promocije“) 
 

2. Način i uvjeti sudjelovanja:  
U razdoblju trajanja Datuma promocije, svi potrošači koji potroše najmanje 25,00 € (188,36 kn) (s PDV-om)* 
u jednoj kupovini na prodajnim mjestima Eurospina u Hrvatskoj koja sudjeluju u promotivnom programu 
stječu pravo na poklon, na niže opisani način u članku 3.  
Treba napomenuti da će samo jedan dar biti plaćen za svaki važeći račun, a koji se odnosi na trošak jednak 

ili veći od 25,00 € (188,36 kn) uključujući PDV (bez svih primijenjenih popusta). Na primjer, svaki trošak od 

50,00 € (376,725 kn) u svakom slučaju daje vam pravo na samo jedan dar.  

Kupnja telefonskih dopuna, Eurospin darovnih kartica, darovnih kartica za zabavu, knjiga i časopisa ne 
doprinosi izdacima za sudjelovanje u promociji. 
 

 
Molimo da obratite pažnju da se poklon mora preuzeti na blagajni u trenutku kupovine. Drugačija ni 
naknadna preuzimanja neće biti prihvaćena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Poklon:  
Poklon se sastoji od vrećice s 3D figuricom za sakupljanje („Simpsons Vibeez”). 
Za svaki Datum promocije, dijeli se druga nagrada, kako slijedi: 
 

Datum promocije Poklon Brand 

Subota, 18. ožujka 2023. Vrećica s3D figuricom “Homer“ Simpsons Vibeez 

Subota, 25. ožujka 2023. Vrećica s 3D figuricom “Marge“ Simpsons Vibeez 

Subota, 1. travnja 2023. Vrećica s 3D figuricom “Maggie“ Simpsons Vibeez 

Subota, 8. travnja 2023. Vrećica s 3D figuricom “Mali Pomoćnik 
Djeda Mraza“ 

Simpsons Vibeez 

Subota, 15. travnja 2023. Vrećica s 3D figuricom “Bart“ Simpsons Vibeez 

Subota, 22. travnja 2023. Vrećica s 3D figuricom “Lisa“ Simpsons Vibeez 

 
4. Ograničenja i specifikacije:  

a. Svaki potrošač ima pravo na najviše jedan poklon po jedinstvenom računu i po osobi u 
razdoblju trajanja istog Datuma promocije, bez obzira na stvarnu vrijednost izvršene 
kupovine iznad minimalnog iznosa.  

b. Poklone nije moguće prenijeti na drugu osobu. Nije moguće ostvariti zamjenu za poklon kroz 
isplatu u gotovom novcu, drugi poklon ili drugi aranžman.  Poklone nije moguće zamijeniti za 
novac. 

c. Provedena je razumna vjerojatna prognoza potražnje. Međutim, ukoliko nastupe 
nepredvidive okolnosti ili okolnosti koje Priređivač ne može spriječiti, izbjeći ili otkloniti, 
Priređivač zadržava pravo na izmjenu, povlačenje ili zamjenu poklona za alternativni poklon ili 
aranžman jednake ili veće vrijednosti.   

 
5. Općenito:  

a. Ponuda se ne može kombinirati s drugim ponudama ili promocijama koje su u tijeku i 
primjenjuje se samo na one proizvode koji su dostupni i kupljeni u razdoblju trajanja Datuma 
promocije na prodajnim mjestima Eurospina koja sudjeluju u promotivnom programu.  

b. Svaki potrošač mora neovisno izjaviti i platiti svaki primjenjivi porez i druge naknade koje se 
naplaćuju u slučaju dobitka poklona, u državi u kojoj potrošač ima prebivalište. 

c. Pokloni su pokriveni jamstvom proizvođača. 
d. Priređivač ne odgovara za bilo kakvu štetu, gubitak ili povredu koja je rezultat prihvata 

poklona ili sudjelovanja u ovom promotivnom programu. 
e. Odluke priređivača glede bilo kojega elementa ovog promotivnog programa su konačne te se 

o njima neće raspravljati. 
f. Ukoliko neko činjenje, propust, događaj ili okolnost koje Priređivač ne može spriječiti, izbjeći 

ili otkloniti, sprječava Priređivača da postupa u skladu s ovim Općim uvjetima, Priređivač neće 
odgovarati za neuspjeh pri ispunjenju ili odgodi njegove obveze 

g. Ako zbog bilo kojeg razloga nije moguće provođenje promotivnog programa (uključujući, ali 
ne isključivo, neovlašteno rukovanje, neovlašteni zahvat prijevaru ili bilo koju drugu okolnost 
koju Priređivač ne može spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koja kvari ili utječe na administraciju, 
sigurnost, pravičnost, integritet ili ispravno izvođenje ovog promotivnog programa), 
Priređivač zadržava pravo (podložno svakoj pisanoj uputi u skladu s važećim zakonima) da po 
slobodnoj ocjeni odbije pravo na nagradu ili ukloni, završi, izmijeni ili suspendira ovaj 
promotivni program.   

h. Priređivač zadržava pravo na izmjenu ovih Općih uvjeta u slučaju nepredviđenih okolnosti –  
poštujući prava svih sudionika u ponudi. O svim eventualnim promjenama sudionici će biti 
obaviješteni istim putem kao i o ovim Općim uvjetima. 

i. Tijekom razdoblja trajanja, Priređivač zadržava pravo predložiti povoljnije uvjete sudionicima 
u odnosu na posebne promotivne i/ili marketinške aktivnosti, čak i kraćeg trajanja, koji će s 
vremena na vrijeme biti komunicirani kupcima na prodajnim mjestima. 



 

 
Na ove opće uvjete primjenjuju se hrvatski zakoni te se tumače u skladu s njima. 

 


