
 

Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine br. 87/2009, 35/2013, 
158/2013, 41/2014, 143/2014) i članka 6. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara 
(Narodne novine br. 8/10), Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, 10 000 Zagreb, 
OIB: 81793146560, MB: 1414887 (u daljnjem u tekstu: Priređivač) utvrđuje sljedeća: 

 

KLASA: UP/I-460-02/20-01/441 

URBROJ: 513-07-21-01-20-2 

 

Zagreb,  12. listopad 2020. godine               

 
 

Pravila nagradne igre 
“Bonbon studentska tarifa” 

 
 
 

Članak 1. 
 

1. Priređivač organizira nagradnu igru pod nazivom „Bonbon studentska tarifa“ (u 
daljnjem tekstu: Igra), koja će trajati u razdoblju od 15. listopada 2020. godine do 15. 
prosinca 2020. godine te ovim Pravilima nagradne igre (u daljnjem u tekstu: Pravila) 
uređuje način njenog provođenja. Od 15. listopada 2020. obavijest o nagradnoj igri nalazit 
će se na službenoj internet stranici Hrvatskog Telekoma (www.bonbon.hr). 
 
2. Na kraju razdoblja navedenog u stavku 1. ovog članka, izvlačit će se 10 dobitnika 
nagrade i sukladno tome, dodijeliti 10 nagrada – svakom korisniku po jedna nagrada. 
 
3. Ovim Pravilima uređuju se uvjeti pod kojima se priređuje Igra. 
 
 

Članak 2. 
 

1. Svrha organiziranja Igre jest promidžba nove studentske ponude Hrvatskog Telekoma 
na način da korisnika obavještavamo o promotivnoj pogodnosti i pozivamo na 
sudjelovanje u nagradnoj igri za koju je preduvjet da je izvršio aktivaciju broja, aktivaciju 



 

najvećeg bonbon studentskog paketa te registraciju broja s točnim imenom i prezimenom 
korisnika. 
 
 

Članak 3. 
 

1. Ovim Pravilima osigurava se ravnopravnost svih sudionika i jednaka mogućnost za 
dobitak nakon ispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilima. 
 
2. Sudionici prihvaćaju ova Pravila prijavom u Igru, na način utvrđen ovim Pravilima. 
 
 
 
 

Članak 4. 
 
1. Igra ima sljedeći nagradni fond:  
 

▪ 1. nagrada: prijenosno računalo Notebook HP 250 G7 197Q8EA  Win10 home 
▪ Od 2. do 10. nagrade: 12 mjeseci besplatni najveći studentski paket 

(150kn/120GB) 
 
1 x prijenosno računalo pojedinačne vrijednosti 3.999,00 kn. 
Pojedinačna vrijednost nagrade uključuje PDV. 
9 dobitnika sa nagradom po 12 mjeseci najveći studentski paket, 16.200,00kn. 
Pojedinačna vrijednost nagrade uključuje PDV. 
 
2. Ukupna vrijednost nagradnog fonda Igre iznosi 20.199,00 kuna, PDV uključen (slovima: 
dvadesettisućastodevedesetdevet kuna). 
 
 

Članak 5. 
 

1. Uvjeti za sudjelovanje u Igri:   
 
U Igri mogu sudjelovati korisnici Hrvatskog Telekoma koji prihvaćaju ova Pravila, a koji za 
vrijeme trajanja Igre ispune sve parametre iz Članka 2. Stavka 1. (dalje u tekstu: 
Sudionici). 
 



 

Broj mobitela, zajedno sa osobnim podacima Sudionika, automatski ulaze u bazu za 
izvlačenje nagrada (Baza Sudionika). 
 
Radnici Priređivača i članovi njihovih užih obitelji mogu sudjelovati u Igri i osvojiti nagradu. 
Radnici Priređivača nagradne igre mogu sudjelovati u nagradnoj igri kao privatni 
pretplatnici usluga Hrvatskog Telekoma ili ukoliko imaju aktiviranu uslugu VPN Privatni 
račun pod uvjetima i na način kako je to propisano internim aktima Priređivača koja 
reguliraju korištenje službene mobilne telekomunikacijske terminalne opreme. 
 
2. Priređivač će po izvlačenju broja mobitela iz Baze Sudionika taj broj kontaktirati u 
svrhu obavještavanja Sudionika o dobitku, i dobivanja privole za obradu 
njegovih/njezinih osobnih podataka u svrhu daljnje provedbe Igre. Dobitnik pristankom 
na preuzimanje nagrade ujedno daje i privolu za objavu njegovih/njezinih podataka 
(uključivo audio i/ili videozapis (npr. fotografija dobitnika nagrade)) na internetskoj 
stranici www.hrvatskitelekom.hr i/ili www.bonbon.hr i na facebook profilu HT-a i/ili bonbona 
(http://www.facebook.com/HrvatskiTelekom  /ili  https://www.facebook.com/mojbonbon), te 
uporabu u promidžbene svrhe u vezi s Igrom, ako je to potrebno, bez obveze davanja 
bilo kakve naknade za to. 
 
 
 

Članak 6. 
 

1. Izvlačenje dobitnika bit će javno i održat će se 18. prosinca 2020. godine u 10 sati, u 
prostorijama Priređivača, na adresi Radnička cesta 21, Zagreb. 
 
2. Izvlačenje dobitnika vršit će se slučajnim odabirom iz Baze svih Sudionika koji su 
ispunili uvjete za sudjelovanje u Igri definirane člankom 5. ovih Pravila. 
 
3. Izvlačenju će biti nazočna komisija od tri člana sastavljena od radnika Priređivača, koji 
će nadgledati ispravnost izvlačenja dobitnika te će sastaviti zapisnik o provedenom 
izvlačenju. 
 
4. Ako se u Igru ne uključi niti jedan Sudionik, Priređivač će Igru prekinuti. 
 

 
 

Članak 7. 
 

http://www.hrvatskitelekom.hr/
http://www.bonbon.hr/
http://www.facebook.com/HrvatskiTelekom
https://www.facebook.com/mojbonbon


 

1. Dobitnik nagrade bit će objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog Telekoma 
(www.hrvatskitelekom.hr i/ili www.bonbon.hr). 
 
2. Dobitnik nagrade će u roku od 8 dana od dana izvlačenja dobitaka telefonskim i pisanim 
putem biti obaviješten o dobitku, mjestu, vremenu i načinu podizanja nagrade, koju će 
moći podignuti uz predočenje osobne iskaznice i potpisivanje Potvrde o primitku nagrade.  
 

Dobivena nagrada se ne može zamijeniti za novac ili za neku drugu nagradu. 
 
Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Priređivača prema dobitniku nagrade. 
 
3. Dobitnik nagrade nagradu treba preuzeti u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka 
pisane obavijesti o dobivenoj nagradi. Ako dobitnik nagradu ne preuzme u navedenom 
roku, Priređivač će njega/nju u daljnjem roku od 8 dana ponovo obavijestiti o dobitku i 
odrediti naknadni rok za preuzimanje nagrada.  
 
4. Preuzimanjem nagrade, odnosno istekom rokova za preuzimanje nagrade, prestaju 
sve obveze Priređivača prema dobitniku nagrade. 
 
 
 

Članak 8. 
 

Priređivač u korist Hrvatskog crvenog križa uplaćuje 5% ukupne vrijednosti fonda Igre. 
 
 
 

Članak 9. 
 

Priređivač snosi sve troškove povezane s priređivanjem Igre. 
 
 
 

Članak 10. 
 

U slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao 
predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, Priređivač može privremeno ili trajno prekinuti Igru 
te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost. 
 
 
 

http://www.hrvatskitelekom.hr/
http://www.bonbon.hr/


 

Članak 11. 
 

Za eventualne sporove Priređivača i Sudionika Igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu. 
 

 
 

Članak 12. 
 

Ova Pravila objavljuju se na internetskim stranicama Hrvatskog Telekoma prije početka 
Igre. 
 
 

Članak 13. 
 

Ova Pravila bit će dostavljena na suglasnost Ministarstvu financija Republike Hrvatske, a 
nakon pribavljene suglasnosti primjenjuju se od dana početka Igre. Nakon pribavljene 
suglasnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske, a prije početka Igre, Pravila će biti 
objavljena sukladno članku 13. ovih Pravila. 
 


