PRAVILA I UVJETI AKTIVACIJE
“PRIČE IZA VWOLANA”
Priređivač aktivacije pod nazivom "Priče iza VWolana" je tvrtka Porsche Croatia d.o.o., Miroslava
Miholića 2, 10010, Zagreb, Hrvatska.
Aktivacija se priređuje s ciljem promocije marke vozila Volkswagen.
OPIS
Na internetskoj stranici www.priceizavwolana.hr traže se najzanimljivije, najtoplije, najnevjerojatnije,
najluđe, najsmješnije, najzabavnije priče koje kako Volkswagen želimo ispričati na sav glas i podijeliti
s zajednicom VWozača.
PRIJAVE
Prijaviti se mogu sve punoljetne osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koju imaju zanimljivu
priču s Volkswagen automobilom ili markom. Nije moguće prijaviti drugu osobu, već se svaka osoba
mora prijaviti sama.
ODABIR PRIČA
Žiri koji čini Volkswagen Hrvatska izabrati će najinteresantije priče te kontaktirati osobu koja ju je
prijavila sukladno ostavljenim podacima u kontakt formi. Priređivač nije dužan odgovoriti na svaku
priču već se javiti samo osobama čije priče će potencijalno biti izabrane i snimljene.
IZABRANE PRIČE
Osoba čija je priča odabrana ili u slučajevima gdje je potrebno još informacija bit će kontaktirana od
strane priređivača kako bi se dogovorili za snimanje priče. Osobe koje su se prijavile, kao i osobe koje
su prijavile svoju priču nemaju pravo zahtijevati novačnu naknadu, nagrade i sl.. Naravno, Volkswagen
Hrvatska tim će za svakog od odabranih i snimljenih priča napraviti posebnu ZahVWanicu te omogućiti
simboličan VW promo paket.
OBVEZE SUDIONIKA: SNIMANJE
Priređivač će stupiti u kontakt s prijaviteljem te dogovoriti snimanje priče. Prijavitelj priče je dužan u
razumnom roku pronaći jedan dan za snimanje njega i njegove priče u trajanju od 6 sati. Priređivač
ima pravo odustati od snimanja ako osoba koja je prijavila priču ne uspijeva pronaći vrijeme za
snimanje u razumnom roku od dva tjedna. Završetkom snimanja prestaju sve obveze Priređivača
prema sudioniku.
OGRANIČENJA I ODRICANJA
Snimanjem video i foto materijala, Sudionik prebacuje sva prava za objavu i korištenje nje ili njega te
snimljenih materijala Priređivaču u svrhu daljnje promocije marke Volkswagen na medijskim kanalima
koje odabere Priređivač.
Sudionik koji je prijavio svoju priču prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Priređivač zadržava pravo
promjene ovih Pravila u bilo kojem trenutku.

