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Anton Paar GmbH, Anton-Paar-Straße 20, 8054 Graz, Austrija (u daljnjem tekstu “Anton Paar”), promovira 
pokretanje svog novog Raman mjernog instrumenta Cora 100  nudeći besplatne probe svojim klijentima. 
Registracija za ovu kampanju dostupna je samo u državama u kojima grupacija Anton Paar ima svoju 
povezanu tvrtku (https://www.anton-paar.com/hr-hr/o-nama/tvrtka/)i zahtijeva prihvaćanje ovih uvjeta i 
odredbi.  
 

Uvjeti i odredbe za sudjelovanje  

Zainteresirane stranke mogu sudjelovati tako da se registriraju s potpunim i točnim podacima na www.anton-
paar.com/raman. Pripadajuća podružnica tvrtke Anton Paar će kontaktirati sudionike u roku od 24 sata od 
predaje registracijskog obrasca putem danih podataka za kontakt kako bi se dogovorila proba. Sudionik je 
osobno odgovoran za navođenje točnih podataka na registracijskom obrascu. OVA JE BESPLATNA PROBA 
DOSTUPNA DO DALJNJIH OBAVIJESTI. Odluka tvrtke Anton Paar konačna je i neće se započinjati nikakva 
korespondencija. Zaposlenici grupacije Anton Paar i njihova rodbina te subjekti ili osobe koje nisu zakonski 
ovlaštene ne smiju sudjelovati. Svaki sudionik svojim sudjelovanjem izričito i obvezno i) potvrđuje da ima 
pravo na sudjelovanje i ii) potvrđuje da je pročitao i razumio ove uvjete i odredbe te da će ih se pridržavati. 
  

Uvjeti i odredbe za probu  
Sudionici će dobiti  Raman mjerni instrument Cora 100 (“Instrument”) na probno razdoblje od 14 dana 
(“Proba”). Sudionici su odgovorni za rad s Instrumentom uz najveću pažnju i u skladu s priručnikom s 
uputama, te snose rizik od oštećenja i gubitka tijekom Probe. Sudionici ne smiju posuđivati, iznajmljivati, 
licencirati niti na drugi način prenositi Instrument. Po završetku Probe, Sudionik će vratiti Instrument tvrtki 
Anton Paar u istom stanju i u istoj ambalaži u kojima je Instrument isporučen Sudioniku. U protivnom će 
Sudionik biti odgovoran za sve troškove i štete nastale zbog popravka ili prerade Instrumenta. Troškove 
prijevoza će snositi Anton Paar. Isto tako, Sudionik može odlučiti kupiti Instrument po završetku Probe nakon 
odgovarajuće obavijesti o tome upućene tvrtki Anton Paar. Osim ako je u ovim uvjetima navedeno drugačije, 
Opći uvjeti isporuke tvrtke Anton Paar važeći na datum ovog sporazuma (dostupni na https://www.anton-
paar.com/hr-hr/uvjeti-i-odredbe/), osobito odredbe o jamstvu i odgovornosti, u potpunosti vrijede za ovu 
kampanju i za kasniju kupnju Instrumenta od strane Sudionika, ako je primjenjivo. SUDIONIK PRISTAJE 
BRANITI, OBEŠTETITI, OSLOBODITI I ČUVATI TVRTKU ANTON PAAR I NJEZINE SURADNIKE, TE 
PRIPADAJUĆE SLUŽBENIKE I ZAPOSLENIKE, OD SVIH GUBITAKA, ŠTETE, ODGOVORNOSTI, 
OZLJEDE, TROŠKOVA, POTRAŽIVANJA I TUŽBI NASTALIH IZ ILI U SVEZI S OVOM KAMPANJOM ILI 
KORIŠTENJEM INSTRUMENTA TIJEKOM PROBE. 

Anton Paar ne jamči i ne odgovara za točnost ili cjelovitost podataka, poveznica i/ili preporuka u vezi s ovom 
kampanjom. Anton Paar ne odgovara te do najveće mjere dopuštene zakonom isključuje svaku odgovornost, 
uključujući i nemar, za sve tjelesne ozljede, gubitke ili štete, uključujući izgubljene prilike, bilo izravno, 
neizravno, posebno ili posljedično, na bilo koji način proizašle iz ove kampanje, uključujući i između ostalog i) 
sve tehničke poteškoće ili kvarove opreme; ii) sve krađe, neovlašten pristup ili međudjelovanje treće strane; 
iii) sve zakašnjele, izgubljene, oštećene ili pogrešno upućene prijave za sudjelovanje (prije i nakon 
zaprimanja u tvrtku Anton Paar) zbog bilo kojeg razloga i izvan kontrole tvrtke Anton Paar; ili iv) sve porezne 
obveze, osim ako je ovdje izričito navedeno drugačije. 

Anton Paar zadržava pravo na povlačenje ove kampanje te promjenu i ažuriranje ovih uvjeta i odredbi u bilo 
koje vrijeme bez prethodne obavijesti i objaviti takve informacije na ovom web-mjestu. Ove uvjete i odredbe 
uređuju te su izrađeni u skladu s austrijskim zakonima, isključujući propise koji nisu u skladu sa zakonom. 
Strane spadaju u nadležnost sudova u Grazu, Austrija. 
 

Sudionikovi podaci 
Sudionici u ovoj kampanji moraju navesti svoje osobne podatke u registracijskom obrascu. Sudionik se slaže 
da Anton Paar smije koristiti te osobne podatke za izvođenje i dovršavanje ove kampanje. Nadalje, Anton 
Paar može iskoristiti prikupljene podatke za ažuriranje postojećih zapisa podataka sudionika. Ako postojeći 
zapisi podataka sudionika ne postoje, Anton Paar će koristiti podatke za obraćanje sudioniku putem telefona 
ili e-pošte radi prodajnih razloga. Sudionici imaju pravo odustati od sudjelovanja u ovoj kampanji i povući svoj 
pristanak za spremanje i uporabu njihovih osobnih podataka u skladu s ovom odredbom u bilo kojem 
trenutku. Opoziv treba poslati na web@anton-paar.com. Nakon povlačenja prethodno navedenog pristanka, 
poslani podaci dotičnog sudionika odmah će se izbrisati i sudionik će biti isključen od primanja ili naknadnog 
primanja prijenosnog računala.  

Stupa na snagu: 1. listopada 2018. 
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