
Официјални Правила на наградната игра  
“Always се грижи за вас” 

 
Член 1  

Организатор на наградната игра  

Организатор на наградната игра е “НЕЛТ СТ„дооел, на ул.32 бр. 20, нас. Илинден, 1041 Скопје, (во 
понатамошниот текст „Организатор“).  

 
Член 2 

Назив и времетраење на наградната игра  

Назив на наградната игра е “Always се грижи за вас”. Наградната игра ќе трае во периoдот од 13-ти 
Јануари 2021 до 14-ти Февруари  2021 година.  

 
Член 3  

Територија на приредување на наградната игра  

Наградната игра ќе се приредува во маркетите на Kit-Go на територија на Република Северна 
Македонија  

Член 4 

Наградната игра се организира со цел рекламирање на производите од портфолиото на Проктер и 
Гембл (P&G) од брендот Always и Discreet.  

 
Член 5 

Производи кои учествуваат во наградната игра  

Производи кои учествуваат во оваа наградна игра се производи од портфолиото на Проктер и Гембл 
(P&G), од брендот Always и Discreet (сите производи).  

 
 

Член 6 
Право на учество  

Право на учество во наградната игра имаат сите физички лица над 18 години, жители на Република 
Северна  Македонија, во понатамошниот текст учесници, кои ги прифаќаат условите на овие 
Правила. Со купување на било кои производ од споменатите брендови во членот 5, во утврдениот 
период, во продажните места на КИТ-ГО маркетите, учесниците имаат можност да ја достават 
фискалната сметка заедно со своите податоци: име, презиме, адреса и контакт телефон во видливо 
обележани кутии кои ќе бидат поставени во сите продажни места на КИТ ГО маркетите. Податоците 
на учесникот се внесуваат на самата фискална сметка. Учесниците во наградната игра ќе можат да 
ги доставуваат купоните најдоцна до 14-ти Февруари  2021 година, последен календарски ден. Со 
учеството во наградната игра, учесниците потврдуваат дека се целосно запознаени со одредбите 
на овие правила и ја изразуваат својата согласност во поглед на истите. Вработените кај 
Организаторот на наградната игра, како и членовите на нивните потесни семејства (син/ќерка, 
родители, брат/сестра или брачен другар) немаат право да учествуваат во наградната игра.  
 
 
 
 



 
Член 7 

Механизам на наградната игра  

За да учествува во наградната игра, секое заинтересирано полнолетно физичко лице кое има право 
да учествува во оваа наградна игра (објаснето во член 6 од овие правила), треба да купи за време 
на наградната игра, во маркетите на КИТ-ГО на територија на целата држава, било кој од 
производите од брендовите Always и Discreet (објаснето во член 5 од овие правила).  

Учесникот, по купувањето на производите од член 5, треба да ја достави фискалната сметка во 
видливо обележана кутија поставена во секое продажно место на КИТ-ГО маркетите, заедно со 
своите лични податоци (име, презиме, адреса и контакт телефон) запишани на самата фискална 
сметка. Фискалните сметки се доставуваат најдоцна до 14-ти Февруари 2021 година, истиот 
календарски ден. На 1-ви Март од сите продажни места ќе се достават во маркетот КИТ-ГО Сењак, 
Штип каде ќе се одвива извлекувањето и сите собрани фискални сметки ќе се соберат во една 
кутија. 

 
Член 8 

Начин на извлекување на наградите и објавување на добитниците  

Извлекувањето на добитниците на наградите ќе се изврши на 1-ви Март 2021 година, во маркетот 
КИТ-ГО Сењак, Штип со почеток во 13:00 часот. Извлекувањето ќе го врши купувач кој ќе се најде на 
местото на настанот, рачно. 
Ќе бидат извлечени 27 добитници и 27 резервни добитници. Во случај да не може да се стапи во 
контакт со добитникот на наградата или истиот не може да се потврди како валиден добитник, 
резервниот добитник ќе се земе во предвид како добитник. Фискалните сметки што не ги содржат 
потребните информации нема да бидат земени во предвид како валидни. За да може да се 
подигнат наградите, добитниците мора да приложат важечка лична карта или пасош . Учесникот 
има право да учествува во наградната игра по негов избор, со повеќе фискални сметки, односно со 
различни фискални сметки, но доколку е веќе извлечен за една награда и истиот учесник се извлече 
повторно, истиот нема да се смета за потенцијален добитник за останатите награди. Организаторот 
нема да сноси никаква одговорност за фискалните сметки што не ги содржат потребните 
информации и истите нема да бидат земени во предвид како валидни. Фискалните сметки кои ќе 
бидат пристигнати до рокот утврден со правилата ќе бидат ставени во една кутија и определено 
лице (потенцијални потрошувачи во маркетот кои ќе бидат затекнати на лице место)  ќе го вршат 
извлекувањето.  
Извлекувањата на добитниците на наградите ќе го контролира комисија составена од три члена: 
овластен претставник на ТД НЕЛТ СТ дооел, Скопје, овластен претставник на КИТ-ГО маркети и 
нотар. Комисијата води записник во текот на извлекувањето. По извлекување на добитниците, 
списокот на добитници ќе биде објавен на веб страната www.nelt.com/mk, во рок од 3 (три) дена од 
денот на извлекувањето.  
 

Член 9 
Потврдување на наградите и доделување  

Организаторот е должен во рок од 1 (еден) работен ден по извлекувањето на добитниците да го 
контактира секој учесник кој освоил награда преку јавување на бројот, кој учесникот го навел во 
наградната игра со цел да го извести за наградата и начинот како истата да ја подигне, односно 
добие. За време на јавувањето од оваа точка, соодветниот учесник добитник на награда треба да 



ги достави своите лични податоци, важечка лична карта (име и презиме, ЕМБГ и адреса) заради 
идентификација при примање на освоената награда. Доколку добитникот во периодот од еден 
работен ден биде недостапен или поради било кои причини не се јавува на телефон истиот го 
губи правото на наградата и наградата се доделува на резервниот добитник согласно 
официјалните правила. 
Подигнувањето на наградите ќе биде од просториите на НЕЛТ СТ, ул.32 бр.20, Илинден, 
С.Македонија. За да ја добие својата награда, добитникот на наградата мора да ги исполнува сите 
услови наведени во овие Официјални правила, како и да даде согласност неговите лични податоци 
(име, презиме, место на живеење) да може да бидат користени за потребите на објавување на 
добитниците и врачување на наградите.  
Добитникот на наградата го губи правото да ја добие соодветната награда во случај ако:  

- се откаже од примањето на награда во писмена форма; 

- во предвидениот рок за доделување на наградата не ги достави потребните информации 
и документи согласно овој правилник, кои се неопходни за доделување на наградата. 

 
Ако во рамките на утврдените рокови и согласно правилата утврдени погоре не се додели наградата 
на извлечениот добитник, и неговата резерва, Организаторот нема да врши повторно извлекување 
на нов добитник и таа награда ќе остане недоделена.  
Краен рок за подигнување на главните награди е 7 (седум) работни дена од денот на објавување на 
добитниците на наградите.  
Добиените награди не можат да се заменат за пари или да се пренесат на друго лице.  
Сите обврски на Организаторот кон добитниците на наградите завршуваат во моментот кога 
добитникот ќе ја преземе наградата.  
 

Член 10  
Награден фонд  

 
Во наградната игра ќе се доделат следните награди: 

 
 
 
Вкупниот награден фонд со вклучен ДДВ изнесува 96.909 денари. 

Materijal Опис Количина
Цена без 

ДДВ

Цена со 

ДДВ

Вкупна 

цена со 

ДДВ

504416 Braun 7891 epilator Wet&Dry 5 4589 5415 27076

504339 BRAUN 3370 EPILATOR 1 1424 1681 1681

504373 Braun 5180 epilator 2 1993 2352 4704

504454 Braun 7681 epilator Wet&Dry 4 3954 4666 18663

504478 Braun 7181 epilator Wet&Dry 2 2819 3327 6654

504411 BRAUN SE7180L EPILATOR 6 2819 3327 19962

504952 Braun 5580 epilator Green 1 2469 2913 2913

504486 Braun epilator 5185 Pink 2 2075 2449 4898

504452 Braun SE5280 Epilator 3 2413 2848 8544

504352 Braun 3380 epilator 1 1538 1814 1814



 

 

Член 11  
Запознавање на учесниците со наградната игра  

Правилата на наградната игра ќе бидат објавени на веб страната www.nelt.com/mk пред почетокот 
на наградната игра, а по добивање на согласност од Министерството за финансии. Учесниците ќе 
можат да се запознаат со правилата на наградната игра и преку други промотивни материјали 
(постери).  

Член 12 
Поднесување на приговор  

Учесниците на наградната игра имаат право на приговори до организаторот на наградната игра, 
најдоцна 5 (пет) дена од денот на објавувањето на добитниците на веб страната. Организаторот е 
должен да одговори на дадениот приговор во рок од 7 (седум) дена од денот на приемот на 
приговорот.  

 
 
 
 
 

Член 13  
Виша сила  

Во случај на виша сила како и настан што не може да се контролира, исправи или предвиди од 
страна на Организаторот, вклучувајќи ја неможноста на Организаторот поради причини независни 
од неговата волја и чија појава оневозможува исполнување на обврските превземени во овие 
правила), Организаторот има право да ја откаже наградната игра, по добивање на одобрение од 
Министерството за финансии, за што ќе ги извести учесниците во наградната игра преку дневниот 
печат. 

 
Член 14 

Постапки  

Во случај на било каков спор меѓу организаторот и учесниците во наградната игра, таквиот спор ќе 
биде решен по спогодбен пат. Доколку страните не постигнат взаемно разбирање, настанатите 
спорови помеѓу организаторот и учесниците во наградната игра ќе ги решава надлежниот суд во 
Скопје. 
 

 

 

          Потпис на управител  
 
 
 
--------------------------------------------------------------------                      (м.п.)                                                             


