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Правила за наградната игра “Играј за фудбалски награди” 

 
 
 
 
Член 1: Назив и седиште на трговското друштво            
  

Организатор на наградната игра “Играј за фудбалски награди” е ММС Комуникации 
Македонија ДОО Скопје, со седиште на улица Франклин Рузвелт 37/3, 1000 Скопје и ЕДБ 
МК4030996253997 (во понатамошниот текст Организатор).   

 
 
Член 2: Услуги и производи заради чие рекламирање се приредува наградната игра  
 
Цел на наградната игра организирана од ММС Комуникации Македонија ДОО Скопје е 
рекламирање на производите на Пивара Скопје АД (Нарачател на наградната игра), и тоа: 
Coca–Cola во пакување од 330 ml лименка и 450 ml PЕТ, Сoca-Cola Zero во пакување од 330  
ml лименка и 450ml PЕТ, Coca-Cola лименки со код под отварачот кои се продаваат вo 
мултипак пакување од 4х330 ml и вo мултипак пакување 6х330  ml и Сoca-Cola Zero лименки 
со код под отварачот кои се продаваат вo мултипак пакување од 6х330 ml. 
 
Во наградната игра учествуваат следните производи и пакувања:  

- Coca-Cola промотивно, специјално обележано наградно пакување од 330 ml 
лименка, коe има код под отворачот на лименката; 

- Сoca-Cola Zero од 33 0ml лименка со FIFA дизајн коe има код под отворачот на 
лименката; 

- Coca–Cola и Сoca-Cola Zero од 450 ml пластична амбалажа во промотивно, 
специјално наградно пакување, кои имаат код под капачето; 

- Лименки со код под отварачот кои се продаваат во мултипак пакувања на Coca-
Cola 4x330 ml, Coca-Cola 6x330 ml и Coca-Cola Zero 6x330 ml кои се обележани со 
промотивен стикер.  

Промотивни, специјално обележани наградни пакувања се пакувањата на Coca-Cola 330 
ml лименка и 450 ml пластична амбалажа и Coca-Cola Zero 450 ml пластична амбалажа 
кои се со комуникација за наградна игра. 

Промотивни пакувања со FIFA дизајн се без комуникација за наградна игра но со код под 
отварач. 

Мултипак пакувањата се обележани со стикер на кој има текст “Пронајди го кодот под 
капачето на лименката” 

 
 

Член 3: Име, опис и времетраење на наградната игра   
    

Официјалното име на наградната игра е “Играј за фудбалски награди”.  
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Право на учество во Наградната игра имаат сите полнолетни физички лица, жители на 
Република Северна Македонија, кои ги прифаќаат и исполнуваат условите на овие правила 
(Учесници). 
 
Наградната игра ќе се одвива преку Coca-Cola мобилна апликација, и ќе се доделуваат 
неделни награди преку извлекувања по случаен избор, односно по компјутерски пат со 
користење на алгоритам за случаен избор (“lucky draw” извлекувања). 
 
Услов за започнување и учество во Наградната игра е потрошувачот да купи било кој од 
производите наведени во член 2 од овие Правила. На тој начин, во периодот на 
времетраењето на Наградната игра и под условите на Наградната игра, наведени во овие 
Правила, стекнува можност да стане учесник во Наградната игра.  
 
За потрошувачот да стане учесник во Наградната игра потребно е да ја превземе Coca-Cola 
апликацијата, да креира свој профил и да го внесе кодот од под капачето или отварачот на 
лименката од Производите кои учествуваат во нагрaдната игра, а се наведени во член 2 од 
овие Правила.  
 
Coca-Cola апликацијата може бесплатно да се превземе од Google Play Store за уреди со 
Аndroid оперативен систем или од Apple Store за уреди со iOS оперативен систем (во 
понатамошниот текст: “Апликацијата”).  

Апликацијата ја има следната иконка  
 
Апликацијата може да се превземе и директно со скенирање на QR кодот кој е поставен на 
Промотивните пакувања и рекламните материјали.  
Со преземање на апликацијата, потрошувачот треба да потврди дека ги прифаќа условите на 
истата. 
 
За да може учесникот дa креира профил, неопходно е во апликацијата да ги внесе следните 
податоци: корисничко име, валидна адреса за е-пошта, држава и датум на раѓање. 
 
Сите корисници на Coca-Cola апликацијата, што веќе ја имаат инсталирано и имаат креирано 
свој профил, со внесување на кодот под капачето или отварачот на лименката на пакувањата 
наведени во член 2 од овие Правила, се регистрираат и имаат право за учество во наградната 
игра и ги прифаќаат условите на истата. 
 
Секој учесник во наградната игра може да учествува со внесување на кодови од Производите 
кои учествуваат во наградната игра, а се опишани во член 2 од овие Правила, во Coca-Cola 
апликацијата наведена погоре, за кои во апликацијата ќе добива поени во вид на „фудбалски 
топки“ - собраните поени (фудбалски топки) корисникот ги има во својот паричник на самата 
апликација 
 
Секој внесен код, без разлика од кое пакување од Производите наведени во член 2 од овие 
Правила,  се конвертира во  1 поен односно во 1 „фудбалска топка“. 
 
Секој код е уникатен (единствен) и може да биде внесен во профилот на Coca-Cola 
aпликацијата само еднаш. 
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По внесувањето на кодот, учесникот ќе добие една од следните нотификации, преку самата 
Апликација: 
 
-  Доколку се внесе валиден код, учесникот ќе се добие нотификација: ”Успешно! Дали сакаш 
да внесеш уште некој код?” 
 
- Доколку ист (односно веќе искористен) код се внесе по втор пат, ќе се добие 
нотификација:”Кодот е веќе искористен” 
 
- Доколку се внесе погрешен код, ќе се добие нотификација: ”Кодот не е валиден” 
 

 
Едно лице може да учествува во наградната игра неограничен број пати и има шанса да освои 
повеќе различни награди, но со користење различни кодови (од различни пакувања). 
 
Наградите во оваа наградна игра ќе се доделуваат преку механизам на извлекување по 
случаен избор. 

 

За да учествува во извлекување на награди, потребно е учесникот претходно во 
апликацијата да размени 1 фудбалска топка со купон за извлекување.  
 
Секој купон ќе има уникатен број. Бројот на купони кои може да се разменат со фудбалски 
топки за учество во извлекување е неограничен. 
 
При секое извлекување, од сите регистрирани купони за тоа извлекување, по случаен 
избор ќе бидат извлечени уникатните броеви на купони кои ќе добијат награди (подетално 
опишано во член 8 од овие Правила). 
 
Сите генерирани поени во тек на наградната игра, се валидни исклучиво за оваа наградна 
игра. По завршувањето на наградната игра сите генерирани кодови на профилот на учесникот 
ќе бидат избришани и нема да постои можност за нивно понатамошно користење. Поени 
генерирани за време на претходни промоции и наградни игри во апликацијата, нема да бидат 
активни и нема да може да се користат во оваа наградна игра. 
 
 
3.2.1. Во наградната игра, во рамки на 6 наградни извлекувања, ќе се доделат вкупно 90 
награди:  
 

• 6 x телевизор (HISENSE 50" 50A68G Smart UHD TV) 

• 12 x проектор (RIGAL RD881 PROJECTOR 3800) 

• 24 x фудбалска топка Adidas 

• 24 x ваучер од Техномаркет во вредност од 3000 ден. 

• 24 x ваучер од Спорт М во вредност од 3000 ден. 
 

3.3. Наградната игра започнува на 09.09.2022 година и трае до 17.11.2022 година во 23:59 
часот, а последното извлекување ќе се одржи на 18.11.2022 година во 14:00 часот. 

 
По завршување на наградната игра (на 17.11.2022 година во 23:59 часот) престанува 
можноста за добивање на награди. 
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Член 4: Територија 
 
Наградната игра се организира и спроведува на територија на Република Северна 
Македонија. 
 
 
Член 5: Рекламирање  
 
Наградната игра ќе се рекламира во електронските медиуми (радио и интернет, социјални 
медиуми), печатените медиуми и други медиуми, како и на местата каде се продаваат 
производите наведени во член 2 од овие Правила.  
 

 
Член 6:  Награден фонд 
 
Наградната игра располага со вкупно – 90 награди , и тоа 

• 6 x телевизор (HISENSE 50" 50A68G Smart UHD TV) 

• 12 x проектор (RIGAL RD881 PROJECTOR 3800) 

• 24 x фудбалска топка Adidas 

• 24 x ваучер од Техномаркет во вредност од 3000 ден. 

• 24 x ваучер од Спорт М во вредност од 3000 ден. 
 
 
 

 
ТАБЕЛА СО НАГРАДИ 

 
Вкупниот максимален награден фонд за целото траење на наградната игра изнесува   
443.753,88 денари. 
 

 
 
 
Член 7:  Услови за учество во наградната игра 
 
Право на учество во Наградната игра имаат сите полнолетни физички лица, жители на 
Република Северна Македонија, кои ги прифаќаат и исполнуваат условите на овие правила 
(Учесници). 

 
Услов за започнување и учество во Наградната игра е потрошувачот да купи било кој од 
производите наведени во член 2 од овие Правила. На тој начин, во периодот на 

Вид на награда Количина

 Вредност на 

награда без ДДВ 

 Вкупна вредност 

на награда со ДДВ ВКУПНО

Телевизор HISENSE 50" 50A68G Smart UHD TV 6                    18.812,71               22.199,00                   133.193,99 ден

Проектор RIGAL RD881 PROJECTOR 3800 12                 8.050,84                  9.499,99                      113.999,89 ден

Фудбалска топка ADIDAS 24                 1.855,93                  2.190,00                      52.560,00 ден

Sport M ваучер во вредност од 3000 денари 24                 3.000,00                  3.000,00                      72.000,00 ден

Техномаркет ваучер во вредност од 3000 денари 24                 3.000,00                  3.000,00                      72.000,00 ден

TTL 90                 443.753,88               

Вкупен награден фонд 443.753,88 ден

Награди 
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времетраењето на Наградната игра и под условите на Наградната игра, наведени во овие 
Правила, стекнува можност да стане учесник во Наградната игра.  
 
Со преземање на апликацијата и прифаќање на условите на истата, креирање на профил и 
испраќање на кодот од под отворачот на лименката, односно од под капачето, потрошувачите 
се регистрираат за учество во наградната игра. 
 
Имено, за потрошувачот да стане учесник во Наградната игра потребно е да ја превземе Coca-
Cola апликацијата, да креира свој профил и да го внесе кодот од под капачето или отварачот 
на лименката од Производите наведени во член 2 на овие Правила. 
Coca-Cola апликацијата, може бесплатно да се превземе од Google Play Store за уреди со 
Аndroid оперативен систем или од Apple Store за уреди со iOS оперативен систем. Со 
преземање на апликацијата, потрошувачот треба да потврди дека ги прифаќа условите на 
истата. Апликацијата може да се превземе и директно со скенирање на QR кодот кој е 
поставен на Промотивните пакувања и рекламните материјали.  
 
За да може учесникот дa креира профил, неопходно е во  апликацијата да ги внесе следните 
податоци: корисничко име, валидна адреса за е-пошта, датум на раѓање и држава. 
 
Сите корисници на Coca-Cola на апликацијата, што веќе ја имаат инсталирано и имаат 
креирано свој профил, со внесување на код од под капачето или отварачот на лименката од 
пакувањата наведени во член 2 од овие Правила, се регистрираат и имаат право за учество 
во наградната игра и ги прифаќаат условите на истата. 
 
Секој учесник во наградната игра може да учествува со внесување на кодови од производите 
опишани во член 2 од овие Правила во Coca-Cola апликацијата, за кои во апликацијата ќе 
добива поени во вид на “фудбалска топка“. Собраните поени во вид на фудбалски топки, 
учесникот ги има во својот паричник на самата апликација. 
 
Секој внесен код, без разлика од кое пакување од Производите наведени во член 2 од овие 
Правила,  се конвертира во  1 поен односно во 1 „фудбалска топка“. 
 
Секој код е уникатен (единствен) и може да биде внесен во профилот на Coca-Cola 
aпликацијата само еднаш 
 
По внесувањето на кодот, учесникот ќе добие една од следните нотификации, преку самата 
Апликација: 
 
-  Доколку се внесе валиден код, учесникот ќе се добие нотификација: ”Успешно! Дали сакаш 
да внесеш уште некој код?” 
 
- Доколку ист (односно веќе искористен) код се внесе по втор пат, ќе се добие 
нотификација:”Кодот е веќе искористен” 
 
- Доколку се внесе погрешен код, ќе се добие нотификација: ”Кодот не е валиден” 
 

 
Едно лице може да учествува во наградната игра неограничен број пати, но со користење 
различни кодови (од различни пакувања). 
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Наградите во оваа наградна игра ќе се доделуваат преку механизам на извлекување по 
случаен избор. 

 

За да учествува во извлекување на награди, потребно е учесникот претходно во 
апликацијата да размени 1 фудбалска топка со купон за извлекување.  
 
Секој купон ќе има уникатен број. Бројот на купони кои може да се разменат со фудбалски 
топки за учество во извлекување е неограничен. 
 
При секое извлекување, од сите регистрирани купони за тоа извлекување, по случаен 
избор ќе бидат извлечени уникатните броеви на купони кои ќе добијат награди (подетално 
опишано во член 8 од овие Правила). 
 
 
Сите генерирани кодови во тек на наградната игра, се валидни исклучиво за оваа наградна 
игра. По завршувањето на наградната игра сите генерирани поени „фудбалски топки“ на 
профилот на учесникот ќе бидат избришани и нема да постои можност за нивно понатамошно 
користење. Поени генерирани за време на претходни промоции и наградни игри во 
апликацијата, нема да бидат активни и нема да може да се користат во оваа наградна игра. 
 
Организаторот на наградната игра го задржува правото да ги одбие сите пратени кодови 
кои се стекнати на нелегитимен начин, репродуцирани, дуплирани, измислени или 
модифицирани на кој било начин. Организаторот и Нарачателот на наградната игра не 
одговараат за повремени технички пречки, прекини во интернет сообраќајот.  
 
Учеството во наградната игра подразбира заинтересираните да имаат пристап до 
интернет (Internet) со сопствени технички средства. 

 
Јасно е наведено дека со Апликацијата управува единствено Coca-Cola Services S.A и 
дека е одговорна за целокупната функционалност. Coca-Cola Services S.A не сноси 
апсолутно никаква одговорност ако од причини кои не се во нејзина контрола или причини 
предизвикани од виша сила (индикативни, проблеми или техничка нефункционалност на 
телефонските мрежи или линии, онлајн компјутерските системи, сервер или провајдер, 
компјутерските компоненти, софтвер, неможност за праќање или примање податоци 
заради недоволен простор или заради технички проблеми или застој на интернет или на 
која било веб страница заради комбинација од овие настани, исклучување од интернет, 
и компјутерски вируси, малициозни или нелегални дејства или интервенции на трети 
лица, измамнички активности) нивното учество во Наградната игра е одложено или 
оневозможено или од која било причина нивното учество во електронските системи на 
Апликацијата не е регистрирано. 

 
Доколку се открие дека кој било корисник, или корисник на Апликацијата ги прекршува, 
или има сомнение дека се обидува да ја пробие нивната мрежа, систем или софтвер, 
неговото учество во Наградната игра веднаш се откажува и Coca-Cola Services S.A го 
задржува правото да го пријави проблемот на надлежните органи. 

 
Во наградната игра забрана за учество имаат лицата кои во текот на времетраењето на 
наградната игра се вработени кај Организаторот на наградната игра (ММС Комуникации 
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Македонија ДОО Скопје), Нарачателот (Пивара Скопје АД), НТХ МЕДИА МАКЕДОНИЈА 
ДООЕЛ СКОПЈЕ, The Coca-Cola Company и членовите на нивните потесни семејства. 

 
Правилата на наградната игра, начинот и условите за учество во наградната игра, како и 
нејзиното времетраење, Организаторот ќе ги објави на Coca-Cola aпликацијата и на веб 
страницата coca-cola.mk, пред започнување на наградната игра, а по добивањето нa 
Дозвола за приредување на наградна игра од страна на Министерството за финансии. 

 

 

 
Член 8. Определување на добитници во наградната игра 
 
Во наградната игра предвидено е да се доделат вкупно 90 награди, во рамки на 6 
наградни извлекувања, преку механизам извлекување по случаен избор од базата на 
учесници кои преку апликацијата извршиле размена на фудбалски топки во купони за 
учество во наградните извлекувања.  
 
 
Добитниците се одредуваат автоматизирано по компјутерски пат со користење на 
алгоритам за случаен избор, без влијание на човечки фактор.  
 
За да учествува во извлекување на награди, потребно е учесникот претходно во 
апликацијата да изврши размена на фудбалски топки со купони за извлекување. Секој купон 
ќе има уникатен број. Бројот на купони за учество во извлекување е неограничен. 
 

Во извлекувањата на награди учествуваат сите регистрирани корисници на апликацијата кои 
преку апликацијата извршиле размена на фудбалска топка со купон за учество и добиле 
потврда за купон за учество во извлекувањето, во утврдениот временски интервал.  
 
Извлекувањата во наградната игра ќе се одвиваат вo шест кола, и тоа: 

o Прво коло во периодот од 00:00 часот на 09.09.2022 година до 23:59 
часот на 13.10.2022 година. 

o Второ коло во период од 00:00 часот на 14.10.2022 година до 23:59 часот 
на 20.10.2022 година. 

o Трето коло во период од 00:00 часот на 21.10.2022 година до 23:59 часот 
на 27.10.2022 година.  

o Четврто коло во период од 00:00 часот на 28.10.2022 година до 23:59 
часот на 03.11.2022 година  

o Петто коло во период од 00:00 часот на 04.11.2022 година до 23:59 часот 
на 10.11.2022 година. 

o Шесто коло во период од 00:00 часот на 11.11.2022 година до 23:59 часот 
на 17.11.2022 година.  

Извлекувањата ќе се одржат: 
o на 14.10.2022 година во 14.00 часот за учесниците во првото коло,  
o на 21.10.2022 година во 14.00 часот за учесниците во второто коло,  
o на 28.10.2022  година во 14.00 часот за учесниците во третото коло,  
o на 04.11.2022 година во 14.00 часот за учесниците во четвртото коло, 
o на 11.11.2022 година во 14.00 часот за учесниците во петтото коло,  
o на 18.11.2022 година во 14.00 часот за учесниците во шесттото коло.  
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o Во првото коло учествуваат сите регистрирани корисници на апликацијата кои преку 

апликацијата извршиле размена на фудбалска топка со купон за учество и добиле 
потврда за купен купон за учество во извлекувањето во периодот од 00:00 часот на 
09.09.2022 година до 23:59 часот на 13.10.2022 година. 

 
o Во второто коло учествуваат сите регистрирани корисници на апликацијата кои 

преку апликацијата извршиле размена на фудбалска топка со купон за учество и 
добиле потврда за купен купон за учество во извлекувањето во периодот од 00:00 
часот на 14.10.2022 година до 23:59 часот на 20.10.2022 година, како и сите 
квалификувани учесници од претходното коло кои не биле извлечени како добитници 
на награда. 

 
o Во третото коло учествуваат сите регистрирани корисници на апликацијата кои 

преку апликацијата извршиле размена на фудбалска топка со купон за учество и 
добиле потврда за купен купон за учество во извлекувањето во периодот од 00:00 
часот на 21.10.2022 година до 23:59 часот на 27.10.2022 година, како и сите 
квалификувани учесници од претходните 2 кола кои не биле извлечени како 
добитници на награда. 
 

o Во четвртото коло учествуваат сите регистрирани корисници на апликацијата кои 
преку апликацијата извршиле размена на фудбалска топка со купон за учество и 
добиле потврда за купен купон за учество во извлекувањето во периодот од 00:00 
часот на на 28.10.2022 година до 23:59 часот на 03.11.2022 година, како и сите 
квалификувани учесници од претходните 3 кола кои не биле извлечени како 
добитници на награда. 

 
o Во петтото коло учествуваат сите регистрирани корисници на апликацијата кои 

преку апликацијата извршиле размена на фудбалска топка со купон за учество и 
добиле потврда за купен купон за учество во извлекувањето во периодот од 00:00 
часот на 04.11.2022 година до 23:59 часот на 10.11.2022 година, како и сите 
квалификувани учесници од претходните 4 кола кои не биле извлечени како 
добитници на награда. 

 
o Во шесттото коло учествуваат сите регистрирани корисници на апликацијата кои 

преку апликацијата извршиле размена на фудбалска топка со купон за учество и 
добиле потврда за купен купон за учество во извлекувањето во периодот од 00:00 
часот на 11.11.2022 година до 23:59 часот на 17.11.2022 година, како и сите 
квалификувани учесници од претходните 5 кола кои не биле извлечени како 
добитници на награда 
 

Во секое коло ќе бидат извлечени по: 
 

• 1 x телевизор (HISENSE 50" 50A68G Smart UHD TV) 

• 2 x проектор (RIGAL RD881 PROJECTOR 3800) 

• 4 x фудбалска топка Adidas 

• 4 x ваучер од Техномаркет во вредност од 3000 ден. 

• 4 x ваучер од Спорт М во вредност од 3000 ден. 
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При секое извлекување, од сите регистрирани купони за тоа извлекување, по случаен 
избор ќе бидат извлечени уникатните броеви на купони кои ќе добијат награди. 
 
Базата за секое извлекување, ќе биде составена од сите броеви на купони за учество 
во извлекување на награди кои учесниците ги размениле со 1 фудбалска топка во 
апликацијата. 
 
Квалификуваните купони во рамки на едно коло, кои не нема да бидат извлечени како 
добитни во тековното коло, учествуваат во извлекувањата во сите наредни кола.  
Купонот кој бил извлечен како добитен во тековното коло се елиминира од понатамошно 
учество во тоа коло како и во наредните кола, т.е. секој квалификуван купон за 
извлекување може да биде извлечен за добивка само еднаш.  
 
Во извлекувањата на наградите за секоја награда ќе се извлечат по двајца резервни 
добитници.  
 
Доколку се појави пречка за доделување на наградата, односно добитникот не е достапен 
на телефонскиот број со кој учествува на наградната игра во рок од 5 дена од денот на 
известувањето, од било која причина, за која не е и нема да биде одговорен 
Организаторот, ниту пак Нарачателот на наградната игра, ќе се смета дека не сака да ја 
подигне наградата и тој/таа го губи правото на награда. Во таков случај, Организаторот 
нема да има дополнителна одговорност кон учесникот, како и во случај да треба да се 
додели награда на добитник кој според овие Правила нема право на учество во оваа 
наградна игра, наградата ќе ја добие првиот резервен добитник, а доколку постои уште 
една пречка за доделување, наградата ќе ја добие вториот резервен добитник. Доколку 
постои пречка за доделување на наградата и на вториот резервен добитник таа награда 
останува недоделена и му останува на Нарачателот на наградната игра (Пивара Скопја 
АД). 
 
Наградите ќе се извлекуваат автоматизирано, без влијание на човечки фактор од страна 
на специјално креиран софтвер за оваа намена инсталиран во просториите на НТХ 
МЕДИА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ, со седиште на ул. Црвена Скопска Општина бб, 
1000 Скопје. Дата центарот е лоциран на следнава адреса Hardtrumstrasse 161, 8005 
Цирих, Швајцарија. 
 
Организаторот и Нарачателот нема да имаат дополнителна одговорност кон учесникот 
во случај да е одбран добитник кој според овие Правила нема право на учество во оваа 
наградна игра.  
Организаторот и Нарачателот не преземаат одговорност во случај на спор помеѓу 
учесниците во наградната игра во врска со сопственоста на капачињата или отварачите 
за лименки со кодови од пакувањата наведени во член 2 од овие Правила. 
 
Во случај на крајот на наградната игра да има помалку добитници од предвидени награди 
за доделување – наградите остануваат како недоделени и му остануваат на Нарачателот 
на наградната игра (Пивара Скопја АД). 
 
Добитниците на наградите од извлекувањата, во рок од 3 дена од извлекувањето, ќе 
добијат известување за добиената награда преку е-пошта на е-маил адресата со која се 
регистрирани во самата апликација. 
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По завршување на наградната игра (на 17.11.2022 година во 23:59 часот) престанува 
можноста за учество во наградни извлекувања и добивање на награди. 
 
 
Член 9. Објавување на резултатите од наградната игра 
 
Добитниците на наградите ќе бидат објавени објавени во Coca-Cola апликацијата и на 
веб страницата www.coca-cola.mk во рок од 3 дена од денот на секое извлекување.  
 
Добитниците на награди, со самото учество во наградната игра, се согласни доколку 
добијат некоја награда, нивната е-маил адресата со која се регистрирани на апликацијата 
(со скриени 5 карактери) и наградата која ја добиле, да бидат јавно објавени во Coca-Cola 
апликацијата и на веб страницата www.coca-cola.mk  
 
Целта на користење и трансфер на погоре наведените лични податоци од страна на 
Организаторот е исклучително да помогне во спроведувањето и во администрирањето 
на учеството во наградната игра, односно за доделување на наградата. Со учество во 
Наградната игра и прифаќање на овие правила добитникот е согласен податоците за 
испорака (единствен код на наградата, име, презиме, контакт телефон, е-пошта и адреса 
за достава), односно овие лични податоци, да бидат проследени до операторот за контакт 
ангажиран од Организаторот, како и до правното лице (курирската служба) кое ја 
организира испораката на наградите. 

 
 
Член 10. Доделување на наградите 
 
Наградите ќе бидат доделени во рок не подолг од 60 дена од извлекувањето на истите. 
 
Добитниците на награди, ќе бидат исконтактирани од страна на контакт центарот на НТХ 
МЕДИА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ, на е-маил адресата со која се регистрирани во 
Coca-Cola апликацијата, во рок од 3 дена од денот на извлекувањето, дека се добитници 
на награди и ќе им биде побарано да  обезбедат податоци за достава како: име, презиме, 
контакт телефон со цел доделување на наградите, како и ЕМБГ со цел регулирање на 
даночните обврски кои произлегуваат од висината на наградата (исклучиво за наградите 
во вредност над 5000 денари).  
 
Добитникот ќе треба да ги испрати следните податоци на е-маил адресата на контакт 
центарот: име, презиме, адреса за достава, контакт телефон, е-пошта, како и ЕМБГ со 
цел регулирање на даночните обврски кои произлегуваат од висината на наградата 
(исклучиво за наградите во вредност над 5000 денари).  

 
Податоците за достава добитникот треба да ги достави најдоцна 30 дена по 
завршувањето на наградната игра, во спротивно го губи правото на награда.   
 
Наградите Hisense TV и проектор, ќе им бидат доставени на добитниците на адресата за 
достава, од страна на Техномаркет, по обезбедувањена на сите потребни податоци од 
страна на добитникот наведени погоре. При прием на наградата добитникот ќе треба да 
потпише Изјава за примена награда. 
 
Наградите фудбалски топки, ќе им бидат доставени на добитниците на адресата за 
достава од страна на курирска служба, ангажирана од Организаторот на наградната игра, 
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по обезбедување на на сите потребни податоци од страна на добитникот наведени 
погоре. При прием на наградата добитникот ќе треба да потпише Изјава за примена 
награда. 
 
Наградите вредносни ваучери од Техномаркет и од Спорт М, ќе им бидат испратени на 
добитниците преку електронска пошта, на е-маил адресата со која се регистрирани во 
Coca-Cola апликацијата, во рок не подолг од 7 дена од денот на обезбедување на сите 
потребни податоци од страна на добитникот наведени погоре. Наградните ваучери ќе 
можат да се искористат најдоцна до 31.12.2022 година.  
 
Добитниците не може да ги заменат наградите за паричен износ еднаков на нивната 
вредност, ниту пак за кој било друг предмет.  
 
Вредноста на наградата вредносен ваучер не е делива и се искористува одеднаш во 
целост. 
 
Вратените награди не се пренесуваат на резервни добитници и остануваат сопственост 
на Нарачателот на наградната игра (Пивара Скопја АД). 
 
Во случај  да нема доволно пријавени учесници за да се доделат планираните награди – 
наградите, остануваат како недоделени и му остануваат на Нарачателот на наградната 
игра (Пивара Скопја АД).  
 
По истекот на 60-те дена од последното извлекување, Организаторот нема никаква 
одговорност околу наградите. 
 
 
 
Член 11. Услови за искористување на наградите  
 
 
11.1 Користење на вредносни ваучери од Техномаркет и Sport M: 
 
Добитниците ќе имаат право да ги искористат ваучерите и да ги подгинат наградите во 
согласност со услови за користење наведени подолу најдоцна до 31.12.2022 година. По 
истекот на овој рок добитникот го губи правото на наградата и истата се враќа на 
Нарачателот на наградната игра. Вратените награди не се пренесуваат на резервните 
добитници и остануваат сопственост на Нарачателот на наградната игра. 
 
 Техномаркет  
 
Добитниците на вредносен ваучер од Техномаркет ќе може истиот да го искористат за  кој 
било производ од целокупниот асортиман, вклучително и производи кои се на попуст во 
моментот на користење на ваучерот. Доколку добитникот сака да купи производ со 
поголема вредност од вредноста на ваучерот, добитникот за истиот ќе може да изврши 
доплата. Вредноста на ваучерот не може да се користи парцијално, односно истиот не е 
деллив и мора да се искористи целосно, еднократно. 
 
Доколку еден учесник добие повеќе вредносни ваучери, учесникот може да ги собере 
вредносните ваучери во еден збирен износ и да подигне една награда во износ еднаков 
на збирниот износ на ваучерите.  
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Вредносните ваучери од Tехномаркет може да се искористат во сите продавници на 
Техномаркет.  

Sport M 
 
Добитниците на вредноснен ваучер од Sport M ќе може истиот да го искористат за  кој 
било производ од целокупниот асортиман, вклучително и производи кои се на попуст во 
моментот на користење на ваучерот. Доколку добитникот сака да купи производ со 
поголема вредност од вредноста на ваучерот, добитникот за истиот ќе може да изврши 
доплата.  Вредноста на ваучерот не може да се користи парцијално, односно истиот не е 
деллив и мора да се искористи целосно, еднократно.   
Доколку еден учесник добие повеќе вредносни ваучери, учесникот може да ги собере 
вредносните ваучери во еден збирен износ и да подигне една награда во износ еднаков 
на збирниот износ на ваучерите.  

Вредносните ваучери од Sport M може да се искористат во следните продавници на 
СпортМ (освен аутлетите и за време на Garage Sale распродажбите). 

ГТЦ Adidas Shop 
Спорт М ГТЦ 2 
Спорт М Рамстор 
City Box Рамстор 
Adidas Shop (Skopje City Mall) 
Спорт М Веро Центар 
Спорт М ТЦ Беверли Хилс 
Тетово Adidas Shop 
Спорт М Тетово 2 
Спорт М Тетово Palma Mall 
Интерспорт Тетово 
Спорт М Гостивар 2 
Спорт М Охрид 
CITY BOX (ОХРИД) 
Спорт М Струга 
Интерспорт Струга 
СТРУМИЦА Adidas Shop 
Спорт М Глобал 
Спорт М Струмица 2 
Спорт М Велес 
Спорт М Велес 2 
Спорт М Кавадарци 
Интерспорт Визбегово 
 
Ваучерите не може да се користат во Спорт М Аутлет СЦ Борис Трајковски и Спорт 
М Аутлет Визбегово 

 
Добитникот на награда вредносен ваучер, ќе може истиот да го искористи со 
приложување со приложување документ за лична идентификација и кодот кој го добил 
преку апликацијата за освоената награда, директно во продажните места наведени 
погоре во листата. 
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Доколку добитникот од која било причина не може да го приложи како доказ уникатниот 
код од апликацијата заедно со негова лична карта, во тој случај нема да може да ја 
подигне наградата. 
 
Исто така, доколку добитникот не е полнолетен, не може да ја подигне наградата.  
 
Доколку добитникот од која било причина не е во можност лично да ја подигне наградата, 
може да назначи лице што ќе го стори тоа во негово име, со претходно известување на 
Организаторот. Назначеното лице ќе може да ја подигне наградата на добитникот со 
приложување на Добитникот на награда Ваучер, ќе може да ја подигне наградата со 
приложување документ за лична идентификација и кодот кој го добил преку апликацијата 
за освоената награда, директно во продажните места наведени погоре во листата. 
 
Ако добитникот на награда го откаже подигнувањето на наградата од која било причина, 
должен е за тоа да го извести Организаторот во рок од 8 дена од денот кога е известен 
дека е добитник на награда. 
 

 
Член 12. Право на приговор 
 
Секој учесник има право да поднесе приговор за текот на наградната игра до 
Организаторот во рок од 5 (пет) дена од објавување на веб страната а Организаторот ќе 
одговори на приговорот во рок од 5 (пет) дена од денот на неговиот прием. 

 
 

Член 13. Грешки 
 
Во случај на печатни грешки во рекламните материјали Организаторот, ниту пак 
Нарачателот нема да се сметаат за одговорни. 
 
 
Член 14. Одговорност 

 

• Целокупниот награден фонд ќе биде обезбеден од страна на Нарачателот (Пивара 
Скопје АД). 

• Организаторот ќе биде одговорен до целосна реализација на наградите, односно до 
подигнувањето на наградите или најдоцна до 60 дена од денот на завршување на 
наградната игра. 

• Со плаќањето на данокот на личен доход (за награди во вредност над 5.000 денари) 
и преземањето на наградите, престануваат понатамошните обврски на 
Организаторот на наградната игра спрема добитниците. 

• Организаторот, односно Нарачателот, нема никаква одговорност која може да 
произлезе од користењето на наградите, како и плаќање на штети кои на некаков 
начин се поврзани со користењето на наградата. 

• Организаторот, односно Нарачателот, не презема одговорност во случај на спор 
помеѓу учесниците во наградната игра во врска со сопственоста на капачињата или 
отварачите за лименки со кодови од пакувањата наведени во член 2 од овие Правила.  

• Организаторот, односно Нарачателот не превзема одговорност за функционалноста 
на апликацијата, системот  и механизмот преку кој ќе се одвива наградната игра, 
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доделуваат, доставуваат и превземаат наградите и наградните ваучери. За 
евентуални повремени технички пречки и прекини на работата на Coca-Cola 
апликацијата, одговара компанијата NV Coca-Cola Services SA лоцирана на следната 
адреса Chaussée de Mons 1424, 1070 во Брисел, во чија сопственост е апликацијата. 

• Потенцијалниот учесник во оваа наградна игра разбира и се согласува дека учествува 
во наградната игра на свој сопствен ризик.  

• Со самото учество во наградната игра учесникот се согласува, доколку биде извлечен 
за некоја од наградите, да биде објавена неговата е-маил адресата со која е 
регистриран на апликацијата (со 5 сокриени карактери) , добитниот код и наградата 
која ја освоил во едно до петте извлекувања, дабидат јавно објавени на Coca-Cola 
апликацијата и на веб страницата www.coca-cola.mk.  

• Организаторот на наградната игра не дава гаранција дека учесникот ќе добие награда 
доколку потроши поголема сума на пари. 

• Организаторот не одговара во случај кога добиена награда не може да биде дадена 
или искористена поради невозможност потенцијалниот добитник или негов 
претставник да се јави и да ја добие наградата во определените рокови или поради 
други технички или правни пречки врзани со конкретниот добитник или негов 
претставник и поради околности предизвикани од виша сила, нормативни или 
законски ограничувања или други околности. 
 
 

Член 15 Одобрение за обработката на личните податоци 
 

• Добитниците на награда Hisense TV, проектор и фудбалска топка се  согласни да 
ги достават следните податоци: име, презиме, адреса за достава и контакт телефон, 
со цел достава на наградата до адресата на достава. Наградата ќе му биде доставена 
на добитникот од страна на Техномаркет (за Hisense TV, проектор), односно од 
страна на курирска служба ангажирана од Организаторот на наградната игра (за 
фудбалска топка),  на наведената адреса за достава. Добитниците на награди во 
вредност над 5000 денари треба да го дадат и својот ЕМБГ за да може Организаторот 
во нивно име да изврши уплата на персоналниот данок за добиената награда.   

• Добитникот на награда вредносен ваучер во износ од 3000 денари, од Техномаркет 
или од Спорт М, е согласен да ги достави следните податоци: име и презиме, е-маил 
адреса и телефонски број со цел доделување на наградата.  

• Целта на користење и трансфер на податоци од страна на Организаторот е 
исклучително да помогне во спроведувањето и во администрирањето на учеството во 
наградната игра.  

• Организаторот ќе ги користи и обработува личните податоци на добитниците 
исклучиво за целите на Наградната игра и тоа заради идентификација на добитникот, 
заради проверка на правото за учество во наградната игра и за испорака на наградата 
и вршењето увид во личната карта е потребно за да се утврди правото на учество во 
наградната игра.  

• Субјектите кои ќе ги реализираат ваучерите при увидот на истите треба да го потврдат 
идентитетот на добитникот. За таа цел, на добитникот може да му биде побаран 
документ за лична идентификација на увид.  

• Организаторот и НТХ МЕДИА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ, кој е официјален 
контакт центар за наградната игра, ќе ги користи и обработува личните податоци на 
добитниците исклучиво за целите на Наградната игра и тоа заради идентификација 
на добитникот, заради проверка на правото за учество во наградната игра и за 
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доделување на наградата и вршењето увид во личната карта е потребно за да се 
утврди правото на учество во наградната игра.   

• Од страна на ММС Комуникации Македонија ДОО Скопје, Пивара Скопје АД Скопје и 
НТХ МЕДИА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ ќе бидат определени лица овластени за 
обработка на личните податоци поврзани со реализацијата на оваа наградна игра. 
Овластените лица своерачно ќе потпишат и Изјава за тајност и заштита на личните 
податоци согласно прописите за заштита на личните податоци. 

• Организаторот на наградната игра се обврзува дека нема да ги проследува личните 
податоци на трети лица, освен доколку е тоа потребно за изведување на наградната 
игра согласно закон. 

• Организаторот на наградната игра се обврзува дека личните податоци ќе ги 
обработува и чува во период од 3 месеци по завршувањето на наградната игра  дека 
во овој период ќе применува технички и организациски мерки кои ќе обезбедуваат 
соодветен степен на тајност и заштита на  лични податоци на субјектите на лични 
податоци. После тоа истите ќе ги уништи согласно неговите процедури за уништување 
документи, а според прописите за заштита на лични податоци. Доколку учесникот сака 
да се информира за начинот на обработка на неговите лични податоци, за тоа може 

да се јави на  телефонскиот број  02/ 3207751 секој работен ден од 9:00 до 16:00 часот,  
• Апликацијата е во сопственост на компанијата NV Coca-Cola Services SA лоцирана на 

следната адреса Chaussée de Mons 1424, 1070 во Брисел 

• Дата центарот на компанијата NV Coca-Cola Services SA се наоѓа на Amazon Web 
Services Ireland Region со ентитет  Amazon Web Services Inc на адресата 440 Terry Ave 
N, Seattle, WA 98109 

• Дата центарот на контакт центарот НТХ МЕДИА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ е 
лоциран на следнава адреса Hardtrumstrasse 161, 8005 Цирих, Швајцарија. 

 
 
Член 16. Прекинување на наградната игра 
 

• Наградната игра може да биде прекината во случај на виша сила, согласно чл.8 
од Законот за игри на среќа и забавни игри, вклучувајќи ја неможноста на 
Организаторот да ја изведе наградната игра поради причини независни од 
неговата волја. Во овој случај, Организаторот, по известувањето и добиената 
Дозвола за приредување на наградна игра од Министерството за финансии, треба 
да ги информира потрошувачите за прекинувањето на наградната игра, за 
причините за прекинувањето и за датумот на прекинување преку соопштение во 
медиумите. 
 

 
Член 17. Потенцијални спорови 
 

• Во случај на спор помеѓу Организаторот и учесниците на наградната игра, 
надлежен е Основниот граѓански суд Скопје во Скопје. 
 
 

Член 18. Задолжителни правила 
 
Овие официјални правила важат од денот на нивното донесување, а ќе започнат да се 
применуваат откако Министерството за Финансии ќе издаде Дозвола за приредување на 
игра на среќа – наградна игра и истите ќе важат сè до завршувањето на наградната игра. 
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Со учеството во наградната игра секој учесник ги прифаќа сите права и обврски утврдени 
во овие правила. 
Сите заинтересирани може да добијат примерок од правилата на наградната игра на свој 
трошок од канцелариите на ММС Комуникации Македонија ДОО Скопје.  

За дополнителни информации учесниците може да се јават на телефонскиот број 02/ 
3207751 секој работен ден од 9:00 до 16:00 часот, во периодот од 09.09.2022 година до 
30.11.2022 година. 
 
 
Организатор 
 
 
ММС Комуникации Македонија ДОО Скопје 


