
PRAVILA PROMOCIJSKE AKCIJE "- [30%] % ZA IZBRANE IZDELKE -[PEPCO, Obrtna 
ulica 26, 9000 Murska Sobota]" 
 
 

 
§ 1. 

Splošne določbe 
 

1. Ta pravila (v nadaljevanju "Pravila") določajo pravila promocijske akcije "- [30] % ZA 
IZBRANE IZDELKE-[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 [20.10.2022] do [26.10.2022] ali dokler zaloge izdelkov, ki so v 
promocijski akciji, ne poidejo (v nadaljevanju: "Obdobje promocijske akcije"). 
 

5. Promocijska akcija zadeva izdelke, ki so na voljo v trgovinah PEPCO, navedenih v prilogi 2 (v 
nadaljevanju: "Promocijski izdelki" ali posamično kot "Promocijski izdelek") z izjemo 
izdelkov, navedenih v prilogi 3 (v nadaljevanju: "Izključeni izdelki" ali posamično kot 
"Izključen izdelek"). 
 

 
 

§ 2. 
Pravila promocijske akcije 

 
1. Udeleženec v promocijski dejavnosti (v nadaljevanju: "Udeleženec" je lahko kdorkoli, ki v 

obdobju promocijske akcije kupi promocijske izdelke v trgovinah PEPCO po pogojih, ki so 
določeni spodaj. 
 

2. Udeleženec, ki kupi promocijski izdelek, dobi popust v višini [30] % cene promocijskega 
izdelka, ki je prikazana na nalepki s ceno promocijskega izdelka (v nadaljevanju: "Popust"). 
 

3. Del promocijske akcije je tudi, da udeleženec lahko kupi poljubno število promocijskih 
izdelkov. 
 

4. Organizator poudarja, da je število promocijskih izdelkov v promocijski akciji omejeno in da 
se razpoložljivost določenih promocijskih izdelkov lahko razlikuje v posameznih trgovinah 
PEPCO. 
 

5. Popust se dobi pri blagajni. Popust se odšteje od cene, ki je na cenovni oznaki na promocijskem 
izdelku.  



 
6. Promocijski izdelki, kupljeni v promocijski akciji, so vračljivi po pogojih "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 vračilo dobil v znesku, ki 
je naveden na plačanem računu ali računu DDV, ki potrjujeta 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.  
 

7. Promocijska akcija se ne kombinira z drugimi promocijskimi akcijami organizatorja, razen v 
primeru razprodaj, ki jih posamično izvaja posamezna trgovina PEPCO. 
 

 
§ 3. 

Pritožba 
 

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

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 
promocijskega izdelka ali promocijskih izdelkov v trgovinah 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. 
 

 
 

§ 4. 
Končne določbe 

 
1. Do teh pravil lahko dostopate v trgovinah PEPCO in spletni strani: www.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. 

http://www.pepco.si/
mailto:info.hrsi@pepco.eu
http://www.pepco.si/


 
 

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 
 

 

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 
 


