
 

 

П Р А В И Л А 
за наградната игра  

„ФРУКТАЛ – ЗА НАВИВАЧИТЕ“ 
  

 
Член 1 

Организатор на наградната игра е друштвото за производство, трговија и 
услуги „ТОТАЛ ПЛУС ЛОГИСТИК“ ДООЕЛ, увоз-извоз, Скопје, со 
седиште на адреса ул. „Качанички пат“, бр. 254, Визбегово, Бутел. 

 
Член 2 

Производите за чие рекламирање се приредува наградната игра се 
соковите и детската храна од асортиманот на брендот Фруктал. Во 
наградната игра ќе бидат вклучени сите производи/пакувања од 
асортиманот на Фруктал, што се и ќе бидат во продажба за 
времетраењето на наградната игра. 

Името на наградната игра е „Фруктал – за навивачите“ и ќе се 
реализира од 15.07.2013 до 13.08.2013 година. 
 

Член 3 
Право на учество во наградната игра може да стекне секој полнолетен 
граѓанин кој има купено кои било производ/и од асортиманот на Фруктал, 
во вредност од минимум 100 денари, во периодот од почетокот на 
наградната игра до 13.08.2013 година. 

 
Член 4 

Наградната игра се приредува на територијата на Република 
Македонија. 

 
Член 5 

Сите учесници ќе имаат еднаква можност да добијат една од следните 
награди: 
 

 10 блок карти за натпревари во рамки на Европското првенство во 
кошарка што ќе се одржи во Република Словенија, од 04.09.2013 
до 22.09.2013 година; 

 500 брендирани маици;  
 500 брендирани шишиња за вода; 
 500 брендирани тропалки за навивање; 
 500 брендирани раце за навивање; и 
 500 брендирани приврзоци. 

Вкупниот награден фонд е 2.510 награди.  

 



 

 

 
Член 6 

Услов за стекнување право на учество во наградната игра е да се купат 
кои било производи од асортиманот на Фруктал, во вредност од 
минимум 100 денари. При извршеното купување на производите во 
продажните места означени со постери и воблери, купувачите на каса ќе 
добијат купон, што мора да го пополнат и да го уфрлат во означената 
кутија во маркетот. Купонот треба да биде пополнет со лични податоци и 
податоци за контактирање на учесникот во наградната игра, како и со 
бројот на фискалната сметка на којашто се купени производите. 
Учесниците во наградната игра мораат да ја чуваат фискалната сметка 
до завршувањето на наградната игра. 

 
Член 7 

Во наградната игра ќе бидат вклучени сите пакувања од производите на 
Фруктал, што се веќе поставени во продажните места ширум 
Македонија. Пред почетокот на наградната игра, на продажните места ќе 
бидат поставени постери, воблери и флаери што ќе ги информираат 
купувачите за наградната игра и за правилата за учество.  

Извлекувањето на добитниците од наградната игра „Фруктал – за 
навивачите“ ќе се одржи на 18.08.2013 година, во 12:00 во просториите 
на кафе-барот „КАЛА“, на ул. „Ленинова“, бр. 33А, локал 5 и 6  во Скопје, 
каде што претходно ќе бидат донесени сите кутии од продажните места 
што ќе учествуваат во наградната игра.  

На извлекувањето ќе бидат извлечени сите добитници.  

На извлекувањето ќе биде присутна тричлена комисија задолжена за 
регуларното извлекување на наградите: 
 

 Еден член од страна на организаторот; 
 Еден член од страна на агенцијата „Кликер Маркетинг“; и 
 Едно независно лице што ќе ги извлекува наградите, определено 

од организаторот. 
 
Извлекувањето ќе се одвива рачно при што независното лице, во 
присуство на комисијата, ќе ги промешува купоните и ќе извлекува еден 
по еден добитник. Купоните ќе се промешуваат пред секое извлекување. 
Секој добитник засебно се евидентира и листовите веднаш се 
доставуваат до администрацијата на „Тотал Плус Логистик“ за 
архивирање и известување на добитниците. Учесниците можат да 
уфрлат пополнет купон за учество најдоцна до 13.08.2013 година до 
крајот на работното време на секое продажно место поединечно. Сите 
купони уфрлени по овој период губат право на учество. 

Комисијата за секоја од наградите ќе извлече по 5 резервни купони, кои 
ќе се администрираат и контактираат доколку некој од првите извлечени 
добитници не ја чува фискалната сметка за да ја покаже на увид или се 
воочат други неправилности во учеството на некој од добитниците. 



 

 

Член 8 
По извлекувањето добитниците ќе бидат објавени во дневниот весник 
„Вест“ најдоцна три дена по извлекувањето, односно до 20.08.2013 
година. Добитниците исто така ќе бидат и телефонски известени. 

 
Член 9 

Добиените награди добитниците ќе можат да ги подигнат од просториите 
на агенцијата „КЛИКЕР МАРКЕТИНГ“, на ул. „Димитар Беровски“, бр. 9, 
во Скопје, секој работен ден од 8 до 16 часот, по претходно 
приложување на фискалната сметка како доказ за извршеното купување 
на производи Фруктал во вредност од минимум 100 денари. Секој 
добитник ќе може да ја подигне наградата седум дена по објавените 
резултати, а најдоцна 30 дена по известувањето за добивката. 
 

Член 10 
Правилата на наградната игра, освен на веб страницата на „Фруктал“, 
www.fructal.com.mk, ќе бидат јавно објавени и на јасно видливи постери, 
воблери и флаери на продажните места во супермаркетите.  
 

Член 11 
Рокот во кој незадоволниот учесник во наградната игра има право да 
поднесе приговор кон приредувачот е 30 дена од денот на 
завршувањето на наградната игра. Организаторот е должен да одговори 
на секој приговор во врска со наградната игра во рок од 7 дена по 
приемот на приговорот. 
 

Член 12 
ДООЕЛ „Тотал Плус Логистик“ како приредувач на наградната игра 
„Фруктал – за навивачите“,забранува учество на своите вработени и 
на нивните потесни семејства во неа. 
 
   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Овие правила се извадок од целосниот правилник за приредување на 
наградната игра, одобрен од Министерството за финансии на Р. 
Македонија.  
 

http://www.fructal.com.mk/

