
PRAVILA NATJEČAJA "Audi adventski kalendar“ 
 
Priređivač nagradnog natječaja pod nazivom "Audi adventski kalendar" je Audi 
Hrvatska (Porsche Croatia d.o.o.) (dalje: Organizator). Nagradni natječaj 
priređuje se s ciljem promocije marke Audi na društvenim mrežama. 
 
Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane 
Facebooka, niti je povezan s Facebookom. 
 
TRAJANJE NATJEČAJA 
Nagradni natječaj traje od 1.12.2021. do 24.12.2021. godine do ponoći. 
 
OPIS NATJEČAJA 
Nagradni natječaj održat će se na Facebook stranici Audi Hrvatska 
www.facebook.com/AudiHrvatska.  
Na Facebook stranici svaki dan za vrijeme trajanja natječaja bit će objavljen 
jedan vizual sa zadatkom natječaja (nagradno pitanje). Svaki dan nagradno 
pitanje će biti objavljeno u drugo vrijeme.  
Zadatak sudionika je ispod objave, u komentaru, točno odgovoriti na nagradno 
pitanje. 
 
Natječaj se sastoji od 24 kruga (24 nagradna pitanja), a na kraju svakog kruga tj. 
dnevnog pitanja, jedan sudionik koji je prvi točno odgovorio, osvaja nagradu.  
 
Svaki krug traje 12 sati od trenutka kada se objavi objava s nagradnim pitanjem. 
 
SUDIONICI 
U natječaju mogu sudjelovati svi korisnici Facebooka koji žive u Republici 
Hrvatskoj i korisnici su Facebooka (imaju vlastiti profil na Facebooku). Svaki 
sudionik može osvojiti samo jednu nagradu. Nagrade ne mogu osvojiti 
zaposlenici Priređivača (Porsche Croatia d.o.o.) i članovi njihovih užih obitelji 
(roditelj,  supružnik, djeca, sestre i braća), kao ni ovlašteni Audi partneri i trgovci 
te članovi njihovih užih obitelji (roditelj, supružnik, djeca, sestre i braća).  
 
NAGRADE  
Fond nagrada sastoji se od 24 dnevne nagrade. Točan popis nagrada nalazi se na 
popisu niže. 
 
POPIS NAGRADA 
 

1. Audi USB olovka 8GB 
2. Minijatura Audi RS e-tron GT – 1:43 
3. Audi sunčane naočale 
4. Audi šalica 
5. Audi patkica za kupanje 
6. Audi šilterica 
7. Audi strugalica za led 



8. Audi Gecko – miris za auto 
9. Audi privjesak za ključeve 
10. Audi dječja tješilica 
11. Audi crna polo majica 
12. Audi novčanik 
13. Audi dječja bočica 
14. Audi majica 
15. Audi quattro majica 
16. Audi torba za kupovinu 
17. Audi sredstvo za odleđivanje stakla 
18. Audi quattro termosica 
19. Audi ručnik 
20. Audi neseser 
21. Audi dječji sat 
22. Audi šal 
23. Audi mini ruksak 
24. Audi pjenušac  

 

Nagrade nisu prenosive niti se mogu zamijeniti za novac. 
 
DOBITNICI I PREUZIMANJE NAGRADA 
Dobitnici nagrada bit će obaviješteni putem Facebook stranice Audi Hrvatska, 
spominjanjem (tagiranjem) njihovog Facebook imena u komentaru objave 
putem koje se odvija krug natječaja najkasnije 5 radnih dana nakon završetka 
natječaja.  Facebook dobitnik je dužan poslati svoje osobne podatke (točno ime, 
prezime, adresu i kontakt broj) privatnom porukom na Facebook stranicu Audi 
Hrvatska u roku od 5 radnih dana nakon čega će biti kontaktiran i obaviješten o 
preuzimanju nagrade.   
Ukoliko Organizator ne uspije s dobitnikom natječaja ostvariti kontakt u roku od 
14 radnih dana od završetka natječaja, dobitnik natječaja gubi pravo za 
preuzimanje nagrade i Organizator odabire novog dobitnika vodeći se pravilom 
prvog sljedećeg točnog odgovora.   
 
Dobitniku će nagrada biti dostavljena na adresu u roku od 15 radnih dana od 
dana kada je dobitnik Organizatoru dostavio svoje podatke kako je opisano gore 
u tekstu.  
 
Sudionici koji sudjeluju u natječaju, kao i dobitnici, nemaju pravo zahtijevati 
drugačije nagrade od onih za koje su se natjecali i osvojili ih u postupku 
sukladnom ovim Pravilima natječaja. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, 
druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze 
Priređivača prema dobitniku/cima.  
 
Jedna osoba (identificirana imenom, prezimenom i Facebook profilom) ne može 
osvojiti više od jedne nagrade.  
 
 



OGRANIČENJA I ODRICANJA 
Sudionik koji sudjeluje u nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih 
Pravila. 
Priređivač zadržava pravo promjene ovih Pravila, o čemu će svi sudionici biti 
pravovremeno obaviješteni. 
Svaki sudionik je suglasan te razumije da njegova prijava i ime i prezime koju je u 
svrhu ovog natječaja objavio putem svog Facebook profila može biti 
korištena na Facebook ili Instagram stranici Audi Hrvatska. Sudjelovanjem u 
nagradnom natječaju sudionici i pobjednici natječaja bezuvjetno prenose na Audi 
Hrvatska isključivo pravo korištenja svojih prijava u promotivne svrhe bez 
naknade autoru, neograničeno vremenski, prostorno i sadržajno. 
 
Pogrešne ili nepotpune ili nezabilježene prijave uzrokovane tehničkim 
situacijama od strane korisnika ili Facebooka su nevažeće i ne daju pravo 
podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.  
 
Priređivač zadržava pravo ukloniti sa stranice sve prijave koje ocijeni 
neprimjerenima ili uvredljivima na rasnoj, nacionalnoj, spolnoj ili bilo kojoj 
drugoj osnovi.  
Priređivač nije odgovoran za eventualne greške prouzrokovane radom društvene 
mreže Facebook i zadržava pravo detektiranja prvog točnog odgovora sukladno 
vremenu kada je sudionik postavio odgovor koji je zabilježio Facebook. 
 
Pobjednici natječaja ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno 
povezane s nagradom. 
 
U slučaju spora između sudionika nagradnog natječaja te Organizatora, 
nadležan je sud u Zagrebu. 
 
Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema 
odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja. 


