
Kauba loterii eeskirjad 

 

 

1. TOOTE TURUSTAJA: 

Unilever Eesti AS, ettevõtte registreerimisnumber 10065093, juriidiline aadress: 

Harjumaa, Tallinn, Kalmistu tee 28a, 11216 

 

2. TARBIJAMÄNGU KORRALDAJA: 

Partizanas OÜ, ettevõtte registrikood 11698825, registrijärgne aadress: Weizenbergi 

19, 10150 Tallinn, Eesti. 

 

3. TARBIJAMÄNGU AADRESS: 

Loterii toimub kõikides poodides üle Eesti, kus on müügil kampaaniatooted. 

Jäätisepulki vahetatakse ainult Partizanas OÜ kontoris aadressil: Weizenbergi 19-2 

Tallinn tööpäevadel vahemikus 10:00-16:00. 

 

4. TARBIJAMÄNGU PERIOOD: 
01.05.2018-30.06.2018.  

 

5. AUHINNAD: 

Dove komplekt (dušigeel, kätekreem, deodorant) 2000 tk  €  23 860     

Magnum rannakott 1000 tk  €  2 950   

 

Auhindade väärtus kokku: 26 810,- EUR   

Kampaanias osalejatele antud auhindu ei saa asendada võitja nõudmisel teise 

auhinnaga ja auhinna maksumust ei maksta välja sularahas. 

 

6. TINGIMUSED OSALEMISEKS JA  VÕIDU KÄTTESAAMINE:  

6.1. Loteriis osalemiseks on vajalik ajavahemikul 2018. aasta 1. maist kuni 2018. 

aasta 30. juunini (kaasa arvatud), osta 10 (kümme) või 20 (kakskümmnd) Loterii 

kaupa – mistahes Magnum pulgajäätist. Muud kui Magnum mini-pulka. Alles tuleb 

hoida jäätisepulgad ja vahetada need 1 (ühe) auhinna vastu. Vastavalt: 20 

jäätisepulka tuleb vahetada Loterii auhinna - Magnum rannakoti või 10 jäätisepulka 

tuleb vahetada Loterii auhinna - Dove komplekti vastu. 

Jäätisepulgad, mis osalevad kampaanias: 

 



 

6.2. Jäätisepulki vahetatakse ainult Partizanas OÜ kontoris aadressil: Weizenbergi 

19-2 Tallinn tööpäevadel vahemikus 10:00-16:00. 

6.3. Loterii korraldajad ei või ette näha, kui aktiivselt ja kui pika aja jooksul, alates 

loterii alguspäevast, antakse välja kõik auhinnad. Mida kiiremini pärast loterii algust 

kogub osavõtja teatud pulkade arvu ja esitab taotluse auhinna kättesaamiseks, seda 

varem võib osaline pretendeerida oma auhinna kättesaamisele. Juhul, kui auhinnad 

lõppevad enne osutatud kampaania lõppemise aega, siis loetakse kampaania 

lõppenuks. 

6.4. Jälgi saadavalolevate auhindade kohta infot: www.jaatiseloterii.ee 

6.5. Kui tekib küsimusi, helistage +3726031306. 

6.6. Kui auhinnale ei ole järgi tuldud enne 31.07.2018 (k.a.), siis jääb see Unilever 

Eesti  AS -le. 

6.7. Igal Eesti residendil on õigus osaleda kampaanias, välja arvatud Partizanas OÜ 

ja Unilever Eesti AS personalil, samuti ka nimetatud isikute lähisugulastel. 

7. KAEBUSED JA NENDE LAHENDAMINE 

Loteriil osalejal on õigus esitada oma pretensioone loteriimenetluse kohta kuni 

30.06.2018, saates kirjaliku avalduse Partizanas OÜ-sse, Weizenbergi 19, Tallinn, 10150, 

Eesti. Pretensioonid lahendatakse ja 14 päeva jooksul, arvestades kirjaliku avalduse 

kättesaamisest, antakse vastus loteriil osalejale. 

 

 

16.04.2018. 

 

http://www.jaatiseloterii.ee/

