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Količina 
daril je 

omejena: 
3.000 
setov.

*S podpisom potrjujem sodelovanje in 
seznanjenost s pravili programa zvestobe. 

Skupni seštevek 
prilepljenih točk je 45. 

od 1. 3. do 31. 5. 2019Zbiraj točke za Alpsko posteljno periloDARILO

Za zbranih 45 točk prejmete bombažno posteljnino Alpsko, Svilanit 
(1x prevleka za prešito odejo dim. 140x200 cm 
+ 1x prevleka za vzglavnik dim. 60x80 cm). 60x80 cm

140x200 cm

Ime in priimek:

Naslov:

Pošta:

Tel. številka:

Elektronski naslov:

Davčna številka:

Podpis*:



Zbiraj točke za 

Alpsko posteljno perilo
DARILO45

točk

Več informacij na www.l-m.si, www.alpsko.si,       LM in        Alpsko mleko.
Ak�vnost poteka od 1. 3. do 31. 5. 2019.

Pravila programa zvestobe ALPSKO

Namen organiziranja programa zvestobe ALPSKO je promocija in pospeševanje prodaje izdelkov blagovne znamke Alpsko. 
Program zvestobe se organizira na področju Republike Slovenije, v času od 1. 3. 2019 do 31. 5. 2019. 
V programu zvestobe lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo pravila in 
pogoje sodelovanja, objavljene na internetnem naslovu www.l-m.si, www.alpsko.si ter FB profilih Ljubljanske mlekarne in Alpsko 
mleko. Mladoletne osebe v programu zvestobe zastopajo njihovi zakoni� zastopniki.

Zbiraj točke zvestobe z embalaže izdelkov Alpsko in prejmi Alpsko posteljno perilo.
Sodelujoči mora za prejem darila Bombažna posteljnina Alpsko, Svilanit (dimenzije: 140 x 200/
60 x 80 cm) zbra� 45 točk.

Zberite ustrezno število točk z embalaže Alpsko, kot je navedeno zgoraj, jih nalepite na za to predvideno mesto na nagradnem 
kuponu in čitljivo izpolnite nagradni kupon, ki ga pošljete do 31. 5. 2019 po poš� na naslov organizatorja (Ljubljanske 
mlekarne, Tolstojeva ulica 63, 1000 Ljubljana), s pripisom »Alpsko«. Na kupon vpišite svoje kontaktne podatke: ime in priimek, 
kraj bivanja, elektronski naslov in davčno številko. Nagradni kupon se šteje za pravočasno poslanega, če je oddan na poš� v 
času trajanja programa zvestobe, pri čemer se pravočasnost oddaje preverja z datumom poštnega žiga.

V primeru nepravilno ali nepopolno navedenih podatkov na kuponu, razen v primeru opus�tve izpolnitve davčne številke 
sodelujočega, oz. nepravilnega ali nepopolno izpolnjenega kupona (kopije točk zvestobe, druge točke zvestobe, premalo točk 
zvestobe), kot tudi v primeru, da je bil nagradni kupon posredovan prepozno, bo sodelujoči izločen iz sodelovanja. Kot veljavne se 
štejejo samo točke izrezane iz embalaže izdelkov Alpsko. 
V programu zvestobe ne smejo sodelova� zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi 
programa zvestobe ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja, ter njihovi ožji družinski člani.
Število daril je omejeno in v nobenem primeru ne more bi� podeljenih več daril, kot je to predvideno v teh pravilih in pogojih. 
Darila bo prejelo le prvih 3.000 sodelujočih, ki bodo zbrali določeno število točk za prevzem darila, na način in pod pogoji 
opredeljenimi v teh pravilih in pogojih. 
Število sodelovanj v programu zvestobe ni omejeno, kar pomeni, da posameznik v programu zvestobe lahko sodeluje večkrat.
Darilo bo vsak sodelujoči prejel po poš�, na naslov, ki ga navede na nagradnem kuponu, najkasneje v roku 45 dni od prejema 
pravilno izpolnjenega kupona. S trenutkom prevzema darila, prenehajo vse obveze organizatorja do dobitnika.
V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer bo sodelujoče v 
programu obves�l preko spletne strani www.l-m.si.
Prejemniki daril nimajo pravice zahteva� drugačnega darila ali darila v večjih količinah od �s�h, ki so navedene v teh pravilih in 
pogojih.
Daril ni mogoče menja� za gotovino ali jih zamenja� za druge ar�kle ni� prenes� na tretjo osebo.
Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornos� za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja 
ali uporabe daril, s čimer se sodelujoči s pristopom k temu programu zvestobe izrecno strinja.

Sodelujoči je po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) davčni zavezanec, zato je pred prevzemom darila dolžan predloži� svojo davčno 
številko. 
Za sodelujoče, katerih vrednost preje�h daril ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je darilo v programu zvestobe oproščeno 
plačila dohodnine, zato organizator od podeljenega darila ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.
Za sodelujoče, katerih vrednost darila presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), bo organizator obračunal in plačal akontacijo 
dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove skladno z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2).
V primeru, ko izračunan znesek akontacije dohodnine za sodelujočega ne preseže 20,00 EUR, se davčni odtegljaj ne odtegne in ne 
plača, vrednost darila pa se všteje v letno davčno osnovo davčnega zavezanca.
Sodelujoči, ki sodeluje v programu zvestobe, s svojim podpisom izrecno izjavlja, da je seznanjen s pravili in pogoji sodelovanja ter 
da z njimi v celo� soglaša.
Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 1. 3. 2019 in so v času programa zvestobe na vpogled sodelujočim na spletni 
strani organizatorja www.l-m.si, www.alpsko.si ter FB profilih Ljubljanske mlekarne in Alpsko mleko. Organizator lahko spreminja 
pravila in pogoje sodelovanja v programu zvestobe, o čemer bo sodelujoče obves�l na spletni strani www.l-m.si in www.alpsko.si. 
Za tolmačenje pravil in pogojev programa zvestobe je pristojen izključno organizator. 
Za vse morebitne spore, nastale iz naslova ak�vnos�, ki jih ni mogoče reši� sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.
Za kakršnakoli vprašanja, vezana na potek programa zvestobe, se lahko zainteresirani obrnejo na Info center 080 11 44 ali pišejo na 
elektronski naslov tradem@l-m.si. 

Organizator: Ljubljanske mlekarne d.o.o. 
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