
POGOJI PROMOCIJSKE AKCIJE "- POPUST [30] % ZA BODOČE NAKUPE V [PEPCO, 
Obrtna ulica 26, 9000 Murska Sobota]" 

 
 

§ 1. 
Splošne določbe 

 
1. Ta pravila (v nadaljevanju: "Pravila" določajo pravila promocijske akcije "POPUST [30] % 

ZA BODOČE NAKUPE V [PEPCO, Obrtna ulica 26, 9000 Murska Sobota]" (v nadaljevanju: 
"Promocijska akcija").  
 

2. Promocijsko akcijo organizira Pepco, trgovina na drobno, d.o.o. s sedežem na Tržaški cesti 515, 
1351 Brezovica pri Ljubljani, vpisan v sodni register Slovenije z matično številko 7176457000, 
z osnovnim kapitalom 25.000,00 EUR in s številko ID za DDV in davčno številko: SI 35294515 
(v nadaljevanju: "organizator"). 
 

3. Promocijska akcija se izvaja na območju Republike Slovenije v izbranih trgovinah PEPCO v 
delovnem času, kot je določeno v prilogi 1 k pravilom (v nadaljevanju: "Trgovine PEPCO"). 
 

4. Promocijska akcija poteka od [27.10.2022] do [22.11.2022] ali dokler zaloge izdelkov, ki so v 
promocijski akciji, ne poidejo (v nadaljevanju: "Obdobje promocijske akcije"). Obdobje 
promocijske akcije pokriva: 

 i) obdobje, v katerem se lahko pridobi kupon za popust v trgovini PEPCO iz § 2.2 teh pravil 
po pogojih, ki so določeni tukaj, in traja od [27.10.2022] do [09.11.2022] v delovnem 
času trgovin PEPCO (v nadaljevanju: "Obdobje nakupa s kuponom za popust") in 

 ii) obdobje, v katerem se lahko opravijo nakupi v trgovini PEPCO z uporabo kuponov za 
popust, ki traja od [27.10.2022] do [22.11.2022] v delovnem času trgovine PEPCO ( v 
nadaljevanju:« Obdobje uveljavitve kupna za popust«). 
 

5. Promocijska akcija zadeva izdelke, ki so na voljo v trgovinah PEPCO, kupon za popust se lahko 
vnovči le za izdelke,  navedene v prilogi 2 (v nadaljevanju: »Promocijski izdelki« ali 
posamično kot »Promocijski izdelek«). Kupona za popust se ne more uporabiti za nakup 
izdelkov, navedenih v prilogi 3 (v nadaljevanju: »Izključeni izdelki« ali posamično kot 
»Izključen izdelek«) – nobenega popusta se ne daje za nakup izključenih izdelkov. 
 

 
 

§ 2. 
Pravila promocijske akcije 

 
1. Udeleženec v promocijski akciji (v nadaljevanju: »udeleženec«) je lahko kdorkoli, ki v obdobju 

nakupa s kuponom za popust kupi v kateri koli trgovini PEPCO z enim nakupom (potrjeno z 
računom ali računom za DDV) kateri koli izdelek za minimum [7] [EUR] (z besedami: 
[sedem evrov]). Minimalna vsota [7] [EUR] je vsota, ki jo mora udeleženec plačati za kupljene 
izdelke po vseh uporabljenih popustih in rabatih. 
 
 
  



2. Udeleženec, ki v obdobju nakupa s kuponom za popust opravi nakup v kateri od trgovin PEPCO 
v enem nakupu (potrjeno z računom ali računom za DDV) izdelke za minimum [7] [EUR], bo 
prejel en kupon za popust, namenjen za enkraten popust [30] %, ki ga uporabi izključno v 
trgovini PEPCO v obdobju uveljavitve kupona za popust za nakup promocijskega izdelka ali 
promocijskih izdelkov (v nadaljevanju: "kupon za popust").Kupon se lahko vnovči v trgovini 
PEPCO, v kateri je bila opravljena transakcija, ki je dokumentirana z računom ali računom za 
DDV. 

3. Kupon za popust se izda na blagajni v obliki nalepke, ki jo blagajnik nalepi na hrbtno stran 
računa ali računa za DDV, izdanega v povezavi s transakcijo iz § 2.1 teh pravil. Na nalepki 
piše: 

  
4. Kupon za popust ni plačilno sredstvo in se ga ne da zamenjati za gotovino 

 
5. Originalen kupon za popust je treba obdržati. 

 
6. Promocijska akcija se ne kombinira z drugimi promocijskimi akcijami organizatorja, razen v 

primeru razprodaj na območju Republike Slovenije v vseh trgovinah PEPCO v primerih, ki so 
rezervirani v pravilih takih akcij. 
 

 
§ 3. 

Pravila za uporabo kupna za popust 
 

1. Udeleženec lahko kupon za popust uporabi samo enkrat. 
2. Kupon za popust se lahko uporabi samo v obdobju uveljavitve kupna za popust. 
3. Kupon za popust se lahko uporabi samo v trgovini PEPCO, ki je izdala račun ali račun za DDV, 

kar je potrdilo za pravico do prejem kupona za popust in samo za nakup promocijskih izdelkov. 
4. Kupon za popust se lahko uporablja, če je original predložen blagajniku pred izbiro načina 

plačila nakupa. Za uporabo kupona za popust mora kupon za popust biti nepoškodovan in mora 
dajati možnost, da se jasno vidijo podatki na računu in nalepki glede pravice do kupona. Do 
popusta ste upravičeni samo, če predložite originalni kupon (do popusta ne boste upravičeni, če 
predložite kopijo, fotografijo, sken itd). 

5. Poškodovani kuponi za popust, vključno s kuponi za popust, ki so na kakršen koli način 
prečrtani, izbrisani ali zamegljeni, ne bodo sprejeti. 

6. Udeleženec sme uporabiti en kupon za popust za en nakup (potrjeno z računom ali računom za 
DDV). 

7. Kuponov za popust se ne more kombinirati z drugimi kuponi, ki bi jih udeleženec lahko imel 
(vključno s prejetimi kuponi kot del drugih promocijskih akcij). 

8. Kot del promocijske akcije lahko udeleženec kupi poljubno število promocijskih izdelkov. 
 



9. Udeleženec, ki uporabi kupon za popust za nakup promocijskih izdelkov (potrjeno z enim 
računom ali računom za DDV) bo dobil enkraten popust za te nakupe, enake [30] % od nakupne 
cene promocijskih izdelkov (v nadaljevanju: "Popust"). 
 

10. Popust se dobi na blagajni. Popust bo dan na cene, ki so navedene na cenovnih nalepkah na 
promocijskem izdelku. Če je teh promocijskih izdelkov več, bo popust dan udeležencu z 
znižanjem cene vsakega promocijskega izdelka, kupljenega v enem nakupu (potrjeno z enim 
računom ali računom za DDV) za ekvivalent popusta. 

11. Po uporabi kupona za popust ga blagajnik prečrta in doda datum, na katerega je kupon bil 
izplačan, in vrne udeležencu račun ali račun o DDV, povezan s kuponom za popust. 
 

12. Vsak kupon za popust, ki ni uporabljen v obdobju uveljavitve kupona za popust, je neveljaven. 
 

13. Organizator določa, da se število promocijskih izdelkov v promocijski akciji omeji. 
 

 
§ 4. 

Vračila & reklamacije 
 

1. Izdelki, vključno s promocijskimi izdelki, kupljenimi v promocijski akciji, so vračljivi po 
pogojih storitve "garancije za vračilo denarja", do katerih lahko dostopate na: www.pepco.si. 
Če se udeleženec posluži storitve "garancija za vračilo denarja" v zvezi s promocijskim 
izdelkom, bo udeleženec vračilo dobil v znesku, ki je naveden na plačanem računu ali računu 
DDV, ki sta dokaz za nakup promocijskega izdelka, vključno z uveljavljenim popustom. Za 
promocijske izdelke, ki so izključeni iz storitve "garancije za vračilo denarja" v skladu s 
predpisi za to storitev, povrnitev ne velja..  
 

2. Če udeleženec, zato da bi uporabil storitev "garancije za vračilo denarja" vrne enega ali več 
izdelkov, kupljenih v obdobju nakupa s kuponom za popust v eni transakciji, na osnovi katere 
je bil udeležencu izdan kupon za popust, kar bo imelo za rezultat v celotni vrednosti izdelkov, 
kupljenih v tej transakciji, ki bo nižja od vsote [7] [EUR], bo udeleženec avtomatično izgubil 
pravico do uporabe kupona za popust. V takem primeru bo blagajnik prečrtal kupon za popust 
na dokumentu o nakupu in pripisal, da je kupon neveljaven, udeležencu pa izdal nadomestni 
dokument o nakupu (nadomestni račun ali popravek na pred tem izdanim računom za DDV) 
brez kupona za popust. 
 

3. Če v teku promocijske akcije zaradi ugodnega izida reklamacije, narejene na osnovi pravic, ki 
izhajajo iz organizatorjeve odgovornosti za okvare za okvare izdelkov ali pravic iz garancij za 
promocijske izdelke, ki so zavezujoči za organizatorja, udeleženec prejme vračilo cene izdelka, 
kupljenega v obdobju nakupa s popustom, prejeti kupon v zvezi s tem nakupom izdelka, in ni 
bil porabljen, ostane veljaven. V takem primeru udeleženec v zameno za originalni dokaz o 
nakupu z neizkoriščenim kuponom za popust dobi nadomestni dokaz o nakupu (nadomestni 
račun ali popravek na pred tem izdanim računom za DDV), na hrbtno stran pa bo blagajnik dal 
nalepko iz § 2 par. 3 teh pravil. 
 
 

 
§ 5. 

Pritožba 
 

1. Če se promocijska akcija ne izvaja v skladu s temi pravili, se ima udeleženec pravico pritožiti. 
  

http://www.pepco.si/


2. Udeleženec se lahko pritoži v 30 dneh od svoje udeležbe v promocijski akciji. 
 

3. Za olajšanje posredovanja pritožbe in postopka obravnave se pritožbo lahko pošlje po 
elektronski pošti na: info.hrsi@pepco.eu.  
 

4. Pritožnik mora v pritožbi navesti svoje podatke, da bo lahko obveščen o izidu pritožbenega 
postopka, navesti pa mora tudi razlog za pritožbo, vsebino zahteve in opis okoliščin, ki pritožbo 
opravičujejo. 
 

5. Za olajšanje pritožbenega postopka naj pritožbi doda fotokopiran ali skeniran dokaz o nakupu 
izdelka/izdelkov ali promocijskega izdelka/promocijskih izdelkov v trgovini PEPCO. 
 

6. Pritožbe obravnava organizator. Udeleženec, ki je vložil pritožbo, bo o izidu obveščen v 30 
dneh od dneva, ko organizator prejme pritožbo. 
 

7. Informacija o izidu bo udeležencu poslana v enaki obliki, kot je bila vložena pritožba ali v 
drugačni obliki, če se tako dogovorita udeleženec in organizator. 
 

 
§ 6. 

Končne določbe 
 

1. Do teh pravil lahko dostopate v trgovinah PEPCO in spletni strani: https://pepco.si. 
 

2. Ta pravila ne urejajo in ne bodo posegala v ali prizadela udeleženčevih pravic, ki izhajajo iz 
organizatorjeve odgovornosti za okvare izdelkov ali pravic iz garancij za promocijske izdelke, 
ki so zavezujoči za organizatorja. 
 

3. Za vse zadeve, ki jih ta pravila ne urejajo, bodo veljale določbe slovenske zakonodaje. 
 

4. Vse spore pri izvajanju obveznosti, povezanih s promocijsko akcijo, bo reševalo pristojno 
sodišče. 
 

 

 

Priloge: 

- Priloga 1 Trgovine, ki sodelujejo v promociji 
 

- Priloga 2 Kategorije izdelkov, ki so udeleženi v promocijski akciji 
 

- Priloga 3 Kategorije izdelkov, ki so izključeni iz promocijske akcije 
 

 

 

 

 

 

mailto:info.hrsi@pepco.eu
https://pepco.si/


Priloga 1 - Trgovine, ki sodelujejo v promociji 
 
[PEPCO, Obrtna ulica 26, 9000 Murska Sobota] 
 
Priloga 2 - Kategorije izdelkov, ki so udeleženi v promocijski akciji 
 

1) Oblačila za dojenčke, otroke in odrasle 
 

2) Spodnje perilo za dojenčke, otroke in odrasle 
 

3) Obutev za otroke in odrasle 
 

4) Oprema za dom 
 

5) Tekstilije za dom 
 

6) Dekoracije za dom 
 

7) Gospodinjski aparati in oprema 
 

8) Igrače 
 

9) Sezonski izdelki 
 

10) Pisarniški material 
 

11) Električni proizvodi 
 

12) Pribor za hišne ljubljenčke 
 

Priloga 3 - Kategorije izdelkov, ki so izključeni iz promocijske akcije 
 

1) Dodajanje dobroimetja na predplačniški telefon 
 

2) Elektronske darilne kartice 
 

3) Kozmetika, higienski in lepotilni izdelki 
 

4) Kemični in čistilni izdelki za gospodinjstvo 
 

5) Prehrambni izdelki, voda in pijače 
 

 


